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Abstract 

The last decades, crisis and grief have taken a larger place in the public space in Sweden, and 

at the same time, the usage of the Internet has increased in peoples’ lives. The aim of the 

present study was to investigate how bereavement following the premature death of someone 

close is conveyed and processed through blogging. The researchers applied a hermeneutical 

model where five grievers’ blogs were analyzed in a circulatory fashion from their parts to 

the whole. . The result of the study, consisting of three themes (“Towards acceptance”, 

“Significance of the surrounding’s reactions towards loss” and “Aftermath”) and 21 

subcategories, corresponded to a large extent with current research about bereavement. For 

example, the process of grief includes that the bereaved lives in an emotional rollercoaster, 

that the pain following the loss is heavy to bear, and that it matters much how the surrounding 

acts towards them. Blogging about ones bereavement allows grievers to express their 

thoughts and emotions, wishes and needs and an opportunity to find support online. The 

blogs were very openly and revealingly written, and there is a lot to be learned from reading 

them.  

Keywords: grief, bereavement, premature loss, premature death, blog, internet 

research, hermeneutical approach 
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Sammanfattning 

Sorg och kriser har de senaste årtiondena fått en allt större plats i det offentliga rummet, och 

samtidigt har internetanvändandet kommit att ta en allt större roll i människors liv. Syftet 

med föreliggande studie var att studera hur sorgen efter en närståendes förtidiga död 

förmedlas och bearbetas genom bloggande. Detta gjordes utifrån en hermeneutisk modell där 

fem sörjandes bloggar analyserades cirkulärt från delar till helhet.  Studiens resultat, 

bestående av tre teman (”På vägen mot acceptans”, ”Vikten av omgivningens bemötande” 

och ”Livet efteråt”) och 21 underkategorier, visade sig i stor utsträckning stämma överens 

med tidigare forskning om sorg. Sorgeprocessen innebär bland annat att den sörjande lever i 

en känslomässig berg- och dalbana, att smärtan av förlusten är tung att bära, och att det är av 

stor betydelse för den sörjande hur omgivningen runtomkring beter sig. Att blogga om sin 

sorg tillåter sörjande att ge uttryck åt sina tankar och känslor, behov och önskningar, och att 

finna stöd online. Som resultatet visade var blogginläggen mycket öppna och utlämnande, 

och där fanns mycket att lära av att läsa dem.  

Nyckelord: sorg, förtidig förlust, förtidig död, blogg, internetforskning, hermeneutisk 

ansats 
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Förord 

Vi vill börja med att uttrycka vår varma uppskattning till de sörjande som skrivit om sina 

upplevelser oh erfarenheter på sina bloggar, vi tänker på er och känner med er i sorgen. 

Genom era ord har vi på sätt och vis lärt känna er trots att vi aldrig har träffats, och vi har 

också kommit närmare oss själva. Utan er hade studien inte varit möjlig att genomföra. Tack 

till Ingela Haglund för att du tog dig tid att korrekturläsa och ge oss värdefull feedback. Tack 

till vår handledare Claes Törnqvist för ditt goda stöd och kloka ord under processen; vi kände 

oss alltid stärkta och upplyfta efter ett möte med dig. Vi vill också tacka varandra för ett gott 

samarbete genom hela arbetet, det har varit ett nöje att arbeta tillsammans. Sist men inte 

minst vill vi tacka våra närstående som stöttat och visat förståelse genom processen. 
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Studiens utgångspunkt och syfte 

De senaste årtiondena har, till följd av en rad nationella katastrofer som Estonia, 

diskoteksbranden i Göteborg och Tsunamin, sorg och kriser fått en allt större plats i det 

offentliga rummet, och man har blivit skickligare på att samordna hjälpinstanser, och har 

större beredskap för att hantera stora olyckor och katastrofer (Cullberg, 2006; Gillispie, 

Hedrenius & Persson, 2007). Samtidigt har Internet kommit att ta en allt större plats i den 

moderna människans liv (Williams & Merten, 2009) och på flera Internet hemsidor kan man 

hitta länkar till olika föreningar, stödgrupper, experthjälp, och till bloggar (Bjarneberg, 2009, 

1 november).  Många lever parallella liv, ett där man har riktiga fysiska möten, där man går 

till jobbet och hämtar på dagis, och ett annat där man chattar och bloggar på internet. Vid ett 

givet tillfälle används sociala forum på nätet av flera miljoner människor (Williams & 

Merten, 2009). En blogg är en webbplats som uppdateras kontinuerligt där de senaste 

inläggen placerar sig överst. Den är oftast öppen för alla som är intresserade och med 

möjlighet att kommentera det som publiceras. Formen lämpar sig för ett slags publikt 

dagboksskrivande, där man kan uppdatera läsare om livets alla aspekter (Wikimedia 

Foundation, n.d.). Människor bloggar om olika saker: mode, politik, vardagslivet och ibland 

om sorg, vilket är ämnet för denna studie. 

Att känna sorg är ett av de mest grundläggande känslotillstånden i en människas liv 

(Hillgaard, Keiser, Ravn, 1998). Den är förknippad med olika typer av förluster; sorg efter 

skilsmässa, flytt, arbetslöshet, sin hälsa, död är några exempel. Sorgen är både en emotionell 

reaktion till en förlust, och en aktiv process att hantera en förlust (Attig, 2004). Vi ska alla dö 

och ingen kan därför undvika att någon gång förlora någon eller något, sorg hör livet till. När 

någon närstående dör blir det en ofta en stor omställning för de kvarlevande. Personen som 

dör lämnar efter sig ett tomrum som är svårt, och tar tid att reparera (Grimby & Johansson, 

2006). Man kan säga att sorgen är allmängiltig, det vill säga, den drabbar oss alla någon gång 

under livet och ser på många sätt likadan ut. Mycket tyder på att även om sorg i mångt och 

mycket kan visa sig på olika sätt beroende kulturella och individuella skillnader, så är de 

grundläggande uttrycken likartade för alla, kvinnor som män, barn som vuxen (Grimby & 

Johansson, 2006; Stroebe, Schut & Stroebe, 2007). Dock är upplevelsen alltid helt unik 

(Worden, 2002/2006). Förlusten kommer som en chock oavsett hur förberedd man tror att 

man är och livet som efterlevande är svårt att föreställa sig (Grimby & Johansson, 2006).  

När döden kommer plötsligt blir det ofta svårare att sörja än när det funnits en 

förvarning innan (Worden, 2002/2006). Sådana försvårande faktorer kan vara att de 
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efterlevande ofta får en overklighetskänsla när det gäller förlusten, samt att de får ökade 

skuldkänslor. När döden inträffar med en viss förvarning kan det bli så att de efterlevande 

börjar sörja innan den faktiska förlusten, så kallad anteciperad sorg. Det finns då oftare, till 

skillnad från vid plötslig död, en medvetenhet och acceptans inför det faktum att personen 

kommer att dö, och sorgearbetet påbörjas tidigare (Worden).  När en närstående dör ung blir 

det ofta en oerhört utmanande uppgift att hantera för den som lever kvar (Lundmark, 2007) 

och den sörjande hamnar inte sällan i ett traumatiskt kristillstånd (Cullberg, 2006). 

Tidpunkten för dödens intrång går helt emot den naturliga ordningen: en mamma ska inte se 

sitt barn dö, en pappa ska leva och se sina barn växa upp. En traumatisk kris rubbar den 

kvarlevandes liv och trygghet i grunden. Självbilden, livsbalansen och tron på en mening i 

tillvaron kan hotas avsevärt. Om det är någon som stod den sörjande riktigt nära kan det till 

och med hota den efterlevandes fysiska existens (Cullberg).  

Sorgearbete är som ordet antyder – ett arbete. Det tar på krafterna och görs inte 

automatiskt eftersom det krävs en ansträngning för att inse förlusten och leva vidare med den 

(Attig, 2004). Arbetet kräver mycket energi från de sörjande och många är därför mycket 

trötta. Sorgearbete är inte detsamma som att glömma den man förlorat. Det innebär dock ett 

mentalt skiljande från den som dött, en anpassning till en värld utan den som förlorats och 

möjliggörande av att tillägna sig nya relationer (Grimby & Johansson, 2006). 

Sorgearbetet har beskrivits på olika sätt; i form av stadier; avklarande av sorgens 

uppgifter; eller som faser. Hillgaard m.fl. (1998) menar dock att även om människor är olika 

är sorgeförloppet många gånger slående likartat. Man kan inte slippa undan det, det existerar 

och lever sitt eget liv. Stadiemodellen, beskriven av Hillgaard m.fl. innebär att den sörjande 

rör sig mellan det förgångna, nutiden, och framtiden. Den sörjande arbetar med att frigöra sig 

från det förgångna och få en realitetsinsikt om det som skett, i det ena stadiet. Det andra 

handlar om att återanpassa sig till vardagen och den omgivande miljön. I det sista stadiet 

börjar den sörjande kunna se en ny framtid, ett nytt ömtåligt men spirande liv. Worden 

(2002/2006) beskriver sorgen som ett arbete med fyra uppgifter. Den första uppgiften handlar 

om att ta in och acceptera förlustens verklighet, det vill säga att känslomässigt ta in det som 

intellektet redan känner till. Den andra uppgiften är att den sörjande känner smärtan i sorgen. 

Att bejaka och bearbeta den psykiska och ofta även fysiska smärtan som infinner sig när en 

närstående dött. Den tredje uppgiften berör att den sörjande anpassar sig till en värld utan den 

avlidne. Att hitta förhållningssätt att hantera de roller och funktioner som den döde haft. Den 

fjärde uppgiften handlar om att förflytta känslorna för den döde så att energin kan förläggas 

på andra relationer, så att den sörjande får möjlighet att älska på nytt. Fasmodellen utgår från 
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Cullbergs modell (2006) för krisen och består av fyra naturliga faser; chockfas, reaktionsfas, 

bearbetningsfas, och nyorienteringsfas, men man kan även tala om en femte fas; 

kontrollfasen, när det gäller sorgkris (Lundmark, 2007). Faserna är inte klart åtskilda från 

varandra, ibland fattas en och ibland går de in i varandra. Chockfasen kommer först och kan 

pågå alltifrån en kort stund till en vecka. Under denna fas hålls den nya, hemska 

informationen ifrån individen med all kraft. Den är alltför obegriplig rent känslomässigt för 

att kunna tas in i medvetandet och den sörjande har ännu inte tillägnat sig något sätt att ta in 

det fasansfulla och bearbeta det. Under kontrollfasen som kan komma tiden efter chockfasen, 

kämpar den sörjande med att hålla tillbaka känslorna, och istället ta itu med praktiska frågor 

som begravning, post och annat som efterföljer. Lundmark beskriver det som en kort frist 

från att gå för djupt in i smärtan. Reaktionsfasen börjar då den sörjande börjar få upp ögonen 

för det skedda och reagera på det. Frågor om varför är vanliga, och en önskan om att finna en 

mening i det som hänt. Övergången till bearbetningsfasen sker sedan successivt. De starka 

känslorna och uttrycken avtar och den sörjande får mer distans till det som hänt, både 

tidsmässigt och känslomässigt. Den sista fasen, nyorienteringen, tar inte slut, utan pågår 

resten av livet. Sorgen har då blivit en erfarenhet som fortfarande kan göra ont, men inte som 

hindrar den sörjande i livskontakten (Cullberg; Lundmark).   

Genom att skriva inlägg på Internet tillåts man uttrycka sig till andra utan att behöva 

träffas ansikte-mot-ansikte (Williams & Merten, 2009). Sorg på nätet har diskuterats i media, 

och en mening är att det kan vara både praktiskt och skönt att uttrycka sig på Internet, då det 

låter skribenten tala till punkt och visa hur mycket den egentligen sörjer (Bjarneberg, 2009, 1 

november). Williams och Merten framhåller att webbsidor ämnade för sorgeuttryck och som 

memorialer för att minnas den döde ger de kvarlevande en plats att uttrycka känslor, 

återhämta sig och få avslut. Ytterst lite forskning finns att finna om sorg på nätet i allmänhet, 

och i bloggform i synnerhet, men ämnet har under det gångna året belysts alltmer i media; 

Dagens Nyheter, Sydsvenskan, och Aftonbladet har alla haft temanummer om sorg och 

Internet (Elander, 2009, 29 oktober; Lerner & Svensson, 2009, 27 april; Nord, 2009, 26 

oktober). Det pågår en diskussion om för- och nackdelarna med att göra sorgen offentlig. 

Åsikter om att sorgen måste få ha sitt uttryck, att alla sätt är bra sätt om det är vad den 

sörjande själv väljer (Karlsson, 2008, 17 maj), står emot de som menar att det finns en fara 

med att gå ut offentligt med sin sorg. Att publicera sitt privatliv på Internet kan ställa till med 

större skada än nytta för att det är permanent och att man senare kan ångra vad man skrivit. 

Det finns åsikter om att utvecklingen går emot ett mer integritetslöst samhälle, och att 
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Språklig tolkning Teorigenererande tolkning Språklig tolkning Teorigenererande tolkning 

känsliga ämnen som sorg bör man hålla för sig själv (Friberg, 2009, 5 november; 

kommentarerna till Nord, 2009, 26 oktober).  

Vi vill i föreliggande studie undersöka hur sorgen efter en närståendes förtidiga död 

förmedlas och bearbetas genom bloggande, vilket därmed är denna studies syfte.    

Metod 

Tillvägagångssätt - generellt 

Vårt tillvägagångssätt lutar sig huvudsakligen mot Langemars beskrivning av den 

hermeneutiska modellen (2008). Tonvikten i modellen läggs på hur man gör för att förstå en 

text genom tolkning av dess innebörd och mening. Det sker genom att man försöker förstå 

delarna i relation till textens helhet, och viceversa. Man zoomar in och zoomar ut i ständig 

växelverkan för att kunna få en klar bild av vad det är man tittar på. Den här rörelsen från del 

till helhet och tillbaka kallas för den hermeneutiska cirkeln, eller alternativt spiralen, eftersom 

man ökar sin förståelse och därför rör sig framåt samtidigt som man cirkulerar (Langemar, 

2008).  

Med analyser av detta slag kan man ha olika tolkningsanspråk, vilket påverkar 

utformningen av resultatet. Det finns en gradskillnad när det gäller hur nära tolkningen ligger 

det som tolkas respektive den som tolkar, ett kontinuum mellan rent språkliga tolkningar som 

består av att sammanfatta ett material med egna ord och mer långtgående teorigenererande 

tolkningar (Langemar). 

 

 

 
 

Figur 1. Kontinuum för tolkningsanspråk vid hermeneutisk analys. 

Var man lägger sig i kontinuumet beror på vad studien syftar till, en deskriptiv studie 

placerar sig långt till vänster, en förståelsestudie drar sig åt det högra hållet och en 

teorigenererande håller sig än längre till höger (Langemar).  

Enligt Alvesson och Sköldberg ska förhållningssättet i en kvalitativ analys vara 

”Vilken fråga är texten ett svar på?” (1994, s. 137). Man ska vara ett medium för materialet, 

kunna se vad som finns där och som inte är synligt vid första betraktelse.  

I alla kvalitativa studier finns tre typer av analysprocesser, strukturen är en av dem 

och de övriga två är tolkningen och komprimeringen. Beroende på syftet med studien bör en 



  11 
 

 
 

Språklig tolkning Teorigenererande tolkning 

av de tre dominera, är det en rent deskriptiv analys som görs passar komprimering bäst, är det 

en teorigenerande studie är strukturen viktigast och tolkning bör ta plats i förarsätet när det 

kommer till förståelsestudier (Langemar, 2008). Vårt mål var att få en förståelse för 

sorgebloggarna vilket kräver att vi gör mer än att bara komprimera resultatet men inte gör 

anspråk på att utveckla några teorier. I termer av tolkningsgrad placerade vi oss över ett 

spektrum enligt: 

 

 

 

 

Vårt tolkningsanspråk 

Figur 2. Vår positionering i kontinuumet. 

Tillvägagångssätt - konkret 

Genom Google-sökningar kom vi i kontakt med elva bloggar som behandlade sorg av 

olika slag; det var änglamammor som sörjde missfall, cancerdrabbade som berättade om sin 

sista tid i livet, familjer som hade förlorat ett barn, med flera.  De elva bloggarna utgjorde ett 

för omfångsrikt och heterogent material, vilket enligt Langemar (2008) kan försvåra en 

kvalitativ bearbetning. Därför specificerade vi urvalskriterierna och kom fram till att 

bloggarna skulle vara en enskild persons försök att bearbeta förlusten av någon närstående. 

Det skulle inte göras någon diskriminering i avseende om döden hade kommit plötsligt eller 

förväntat, eller om den bortgångne hade varit ett barn eller en vuxen men bloggar som 

behandlade missfall skulle exkluderas. Om två bloggar verkade behandla samma sak i stort 

valdes den ena bort. Fem bloggar kvarstod och utgjorde vårt slutgiltiga urval. Därefter gjorde 

vi en mer ingående genomläsning medan vi antecknade sporadiskt. På så sätt blev vi väl 

bekanta med materialet som skulle ligga till grund för analysen men våra antecknade tankar 

och funderingar var i oordning.  

Inför en ytterligare läsvända enades vi om att i enlighet med Langemar (2008) 

systematiskt ”koda” varje blogginlägg, även de som inte hade en uppenbar anknytning till 

sorgen och sörjandet. Med kodningar menas att vi skrev ner nyckelord och en kort 

beskrivning av sammanhanget i vilket de användes.  I praktiken innebar det att vi 

sammanfattade bloggarna samtidigt som vi gjorde tolkningar av deras innehåll. Tolkningarna 

var både semantiska, vilket innebär att vi omformulerade blogginnehållet med egna ord, och 

mer anspråksfulla vilket vill säga att vi gjorde egna spekulationer kring blogginläggens 
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bakomliggande intentioner - vi läste mellan raderna. Vid det här stadiet tillät en högre 

tolkningsgrad med tanken att det skulle vara lättare att ”tukta” en vild analys, än att förvilda 

en civiliserad.  

Efter kodningen fick vi en text som var lättare att överblicka och förhålla sig till. Vi 

gick igenom kodningen i jakt på återkommande mönster som ordnade i olika kategorier. 

Hittills hade vi jobbat på varsitt håll och när vi slutligen jämförde våra textmassor hade vi 

närmre 200 kategorier sammanlagt. Kategorierna jämfördes och inbördes förhållanden 

diskuterades i fråga om släktskap och hierarki. När analysen hade blivit sammanhängande, 

meningsfull och lättöverskådlig men fortfarande återspeglade ursprungsmaterialet hade vi 

nått vårt mål (Langemar). Tre teman och 21 underkategorier var det som stod kvar. Metoden 

kan sammanfattas som en reduktionsprocess där materialet, likt en sås, kokats ner till de 

väsentligaste delar samtidigt som smaker som tidigare bara kunde anas har fått träda fram.  

Förförståelse 

Vi som har gjort denna studie tillhör bloggenerationen och har därmed viss vana av att 

läsa bloggar. Inför studien hade vi inte desto mindre våra tvivel om att använda bloggar som 

underlag för undersökning. Dels hade vi osmickrande funderingar om vilka det var som valde 

att blogga om sin sorg – var de exhibitionister som använde en tragisk händelse för att få 

uppmärksamhet? Handlade det om att fläka ut sig eller kanske var det ett ärligt försök att nå 

ut till någon, vem som helst som kunde tänkas finnas på Internets vidsträckta marker. Dels 

förväntade vi oss ett emotionellt torftigt material jämfört med om vi hade t ill exempel 

intervjuat de sörjande. Det som ändå motiverade oss var två studier som (Gavin, Rodham & 

Poyer, 2008; Jönsson, 2008) som hade både producerat intressanta och meningsfulla resultat, 

och dessutom fascinerats av materialet i sin internetforskning.  

Bloggarna 

Tre av bloggförfattarna var kvinnor och två var män. Den yngsta bloggaren var i tidig 

tjugoårsålder medan den äldsta var närmare fyrtio. Bloggarna hade pågått olika länge, den 

som hade skrivit längst hade hållit på i ungefär tretton månader och den som hade skrivit 

kortast i knappt ett halvår. Bloggarna skiljde sig också åt i omfattning: den längsta bestod av 

motsvarande ca 150 A4-sidor, och den kortaste ca 30. Vissa hade en daglig 

uppdateringsfrekvens medan någon uppdaterade med flera veckors mellanrum.  

Bloggförfattarna, eller ”de sörjande” som vi i fortsättningen kommer att kalla dem, 

hade alla förlorat någon väldigt nära, de flesta en livskamrat och en sitt barn. Merparten 
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ställdes inför en plötslig död men för två var den väntad. Tre hade familj tillsammans med 

den bortgångne. Alla dödsfall skedde i för tidig ålder. 

Inför resultatdelen bör läsaren komma ihåg att även om det ibland kan verka som att 

vi fastställer hur saker och ting är vill vi tydligt göra avkall på sådana anspråk.  Resultatet är i 

alla instanser vår bild och vår tolkning av ursprungsmaterialet. Vi använder heller inte direkta 

citat från de utvalda bloggarna för att det inte ska vara möjligt att hitta dem via sökmotorer 

som Google. Istället syftar användande av citattecken till parafraseringar. Genomgående 

benämns den som har dött som ”honom” och den sörjande som ”henne”. 
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Resultat 

Analysen har resulterat i tre teman, ”På vägen mot acceptans”, ”Vikten av 

omgivningens bemötande” och ”Livet efteråt” och 21 underkategorier. Dessa presenteras i 

något som liknar en kronologisk följd från när budskapet om den närståendes död anländer 

fram tills den sörjande alltmer börjar blicka framåt i tiden. Däremellan berättas om hur de 

sörjande reagerar på omgivningens bemötande, hur hennes dagliga tillvaro ter sig och 

reflektioner kring sin sorg. 

På vägen mot acceptans 

I det här temat presenteras hur de sörjande kämpade med att förstå det som hade hänt.  

På olika sätt togs sanningen in i deras medvetande pö om pö. Det visade sig i texten först som 

ett uttryck av total oförstående, både flykt från och uppsökande av sådant som gjorde 

förlusten verklig, detaljerade redogörelser av händelser och minnen, drömmar, fantasier och 

andlighet.  

Det går inte att förstå. När döden nyligen inträffat hamnade de sörjande i 

chocktillstånd och de skrev återkommande om att de inte förstod vad som hade hänt, att det 

inte gick att ta in. De sörjande var desperata och förtvivlade, ”förstår inte, kan inte fatta att 

han inte kommer hem, det går inte in”, ”Vill inte, vill inte, vill inte, det får inte vara sant!” 

Inte sällan beskrev de sörjande att de fortsatte vänta på den döde fast de visste att han inte 

kommer tillbaka. Att de kunde komma på sig själva att tänka att de skulle berätta något för 

honom men sedan kommit ihåg att det inte går. De kunde inte förstå även om de visste vad 

som hade hänt. De sörjande kunde ha overklighetskänslor som att drömma en mardröm som 

de snart skulle vakna ur, eller en känsla av att vara med i en teaterpjäs där ridån snart skulle 

gå ner och allt skulle bli som vanligt igen. Det beskrevs som att hjärnan förstår men hjärtat 

inte kan ta det till sig. De sörjande kunde även aktivt kämpa med att hålla sanningen ifrån sig. 

De ville då inte befatta sig med saker som bekräftade deras älskades död eftersom de då inte 

kunde bortse från faktumet. Det kunde handla om att inte vilja se gravstenen med den dödes 

namn, eller att dra sig för att rensa hans garderob - för att det kändes för slutgiltigt då.  

När man minst anar det. En annan del i kampen med att förstå och ta till sig vad 

som hänt var att de sörjande plötsligt kunde bli påminda om smärtan när de minst anade det. 

Det kunde till exempel handla om att läsa något i en tidning och börja gråta okontrollerat, 

höra en ambulans, eller känna en viss doft, höra en röst, eller se någon som påminde om den 

döde. De sörjande vittnade om att oanad eller oförberedd påminnelse kunde vara oerhört 

smärtsam och skrämmande. Att de då inte visste hur de skulle bete sig, eller att de inte kunde 
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tolka sina reaktioner. En beskrev att sådana stunder är de allra jobbigaste, kontrasterat mot 

högtidsdagar som hon hört skulle vara tuffast. Hon menade att högtidsdagar kunde hon 

planera för och förbereda, men att den plötsliga påminnelsen fanns det inga manualer för. En 

beskrev att de enda tillfällena hon kunde vara glad och le inifrån är när hon glömde bort att 

hennes make var död, men att när hon sedan mindes verkligheten blev hon som allra 

olyckligast, för att det då kändes som att han dog en gång till.  

Att hålla kvar den döde. Ibland tycktes de sörjande vara redo att ta in en smula av 

den fasansfulla realitet de levde i, men ibland önskade de inget annat än att hålla kvar den 

döde och den verklighet de levde i innan. De skrev om att spara den dödes kudde och vissa 

kläder för att behålla känslan av att ha honom nära, eller att göra sådant som påminde om 

personen som att lyssna på en viss låt eller se på foton. Sådant kändes smärtsamt och 

framkallade mycket gråt, men de skrev också att det gjorde att den döde kändes mer nära, att 

det minskade ensamhetskänslan.  

Kvarhållandet av dåtiden visade sig även i att de sörjande ofta skrev om att de 

önskade att de drömde mer om den döde. Att genom drömmen ville kunna återuppleva tiden 

med den de förlorat. Vissa drömde mycket och gladde sig åt det. Andra som bara drömde lite 

eller inget alls var ledsna och önskade de drömde mer. De hade många fantasibilder om hur 

det skulle kunna varit om det gått annorlunda. Fantasier om att kunna vrida tillbaka tiden, 

eller funderingar om hur det hade varit om det varit de som dött istället, hur den älskade då 

hade sörjt. Det kändes väldigt verkligt för de sörjande att låtsas, och de kunde lätt återkalla 

det förgångna genom att bara blunda.  

Drömmar, fantasier och kvarhållande av minnessaker kunde fungera som ett andrum 

för de sörjande från den brutala verkligheten. På samma sätt som när barn leker låtsaslek, 

tillät det dem att leva i en parallell verklighet. Liksom en snuttefilt kan vara ett barns 

övergångsobjekt kunde de sörjande använda en kudde eller en kofta. Detta verkade ha en 

helande effekt då det lät dem vila lite från verkligheten, och ett sätt att samla kraft och ta in 

innebörden av förlusten.  

De sörjande klarade till en början inte av att leva vidare i livet känslomässigt, eller att 

tro på framtiden, och de kom i otakt med resten av omgivningen. Något fruktansvärt hade 

hänt och de tappade helt riktning och mål, och tron på att livet har en mening. Ibland varken 

ville eller orkade de se framåt. Samtidigt verkade de vara tvungna att se bakåt också för att 

orka se framåt så småningom. Överlag kunde man som läsare ana en utveckling mot att se 

framåt mer och mer, att tillåta sig själv det och inte få dåligt samvete. En del i motståndet mot 

att se framåt handlade om att de sörjande kände att de då kom längre ifrån den döde. Det ville 
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de inte. De ville inte släppa taget. En beskrev tidigt i sorgen denna oförmåga att se en 

fortsättning som att stå i stormens öga; hon stod stilla medan allt runt omkring snurrade runt.  

Övernaturlighet. Vanligt förekommande var att de sörjande skrev om livet efter 

detta. De önskade de kunde mötas igen, ville tro att den döde hade det bra, och undrade vad 

han gör. Alla uttryckte en tro på andligheten och på att de en dag kommer att få ses igen. De 

önskade få tecken från andra sidan, och om inte tecknen kom kunde de känna avundsjuka 

gentemot andra som sagt att de förnummit de döda mer tydligt. De letade mening i händelser 

som inte har en mening annars, som att om det regnade vid begravningen betydde det att den 

älskades död gjorde himlen ledsen. Solsken kunde tolkas som att det var den döde som ville 

visa att han fanns kvar, eller ljud som kom vid dödstillfället sågs som uttryck för ett sista 

farväl. Även sinnesförnimmelser beskrevs, som att ha hört den dödes fotsteg eller känt den 

dödes händer på sin kropp. Gemensamt för alla var att de uttryckte en innerlig önskan om att 

få ha kvar den döde, och att de ville få tecken om att han fortfarande fanns kvar. Flera gick 

till medium med hopp om att få tecken och kände då att det gett dem ro för en stund. En 

skrev att hon alltid tittar bakåt när hon lämnar graven, ifall han skulle stå där och vinka. Hon 

ville så gärna att det ska vara så och skulle därför aldrig att sluta hoppas, drömma eller tro.  

De skrev om att de kunde känna den älskades närhet, som om han var där hos dem 

fast det inte syntes. Att det kändes som att han skyddade och vakade över dem. Detta 

åskådliggjordes ofta då de sörjande skrev direkt till den döde på bloggen - som om han på 

något sätt kunde läsa deras text. Att skriva direkt riktat till den döde föll sig helt naturligt för 

vissa och förekom då ofta, och för andra var det ett stort steg som de våndats en hel del inför. 

Dessa inlägg var alla väldigt nakna och öppna. Som läsare kändes det som att man fick ta del 

av ett mycket intimt samtal, nästan som att man smygläste, och man fick lite dåligt samvete.  

Även dödslängtan förekom i bloggarna. De sörjande kunde skriva att de längtade efter 

att få bli gamla så att de kunde dö för att få vara med den döde igen. Livet där kändes mer 

lockande än livet här. Att vara ung upplevdes som jobbigt då det bara förlängde tiden innan 

återseende. Avundsjuka uttrycktes mot de som förlorat någon vid äldre ålder för tiden de 

hann leva tillsammans och att de har kort tid innan de ses igen.  

När det var tungt och jobbigt kunde de trösta sig med att tänka att den döde nu hade 

det bra och att han nu slapp ha ont eller oroa sig. Att en livstid på jorden bara är ett ögonblick 

för den som dött. De gav målande fantasibilder av hur de tänker sig att den döde har det nu, 

hur han ser ut, vad han gör. Bilden av dödes livskraft användes ibland som kraftkälla när de 

sörjande hade svårt att finna en mening i att fortsätta leva. Tankar om att leva för den döde, 
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inte ge upp och att göra den döde stolt förekom, likväl som vägledning i sorgen; hon skulle 

inte velat att vi grät på hennes födelsedag därför ska vi ha en fest, skrev en.  

Övertygelsen om att den döde inte helt har försvunnit underlättade sorgearbetet. En 

skrev om att hon aldrig varit särskilt troende av sig, men att hon nu tror på någonting för att 

det gör det lättare att leva och klara av det svåra. Att en svår förlust tvingar fram en tro, att 

hon måste tro för att klara av att gå vidare med livet. 

Vilja att inse fakta. Samtidigt som livet ständigt gjorde förlusten påmind och 

tvingade de sörjande att inse fakta, försökte de själva också aktivt att ta in förståelsen av 

döden. Det kunde handla om att de berättade vad som hänt för nya bekantskaper, såg på 

bilder från tiden efter dödsfallet, eller rensade ut den dödes garderob. Flera av dem beskrev 

hur svårt det kunde vara när döden blev påtaglig, som när de skulle duka middagsbordet med 

en tallrik mindre eller hänga fram handdukar i badrummet, men de gjorde det ändå. Även att 

gå till graven eller att ta sig igenom högtidsdagar var handlingar då de sörjande aktivt tog in 

förståelsen av döden. Just att gå till graven skrevs en hel del om. Graven kunde vara en plats 

för de sörjande att få ro, gråta ut och känna närhet med den döde och med andra sörjande. En 

plats som kändes som hemma då de sörjande kände sig mer döda än levande. Men graven 

kunde också upplevas som skrämmande eller mindre viktig, som att närheten till den avlidne 

var mindre där. De sörjande kunde ha svårt att förlika sig med att den närstående fanns där 

när doften, känslan och minnena fanns någon annanstans.  

Återbesök på sjukhuset och av personalen som tog hand om den älskade vid 

dödstillfället var också tillfällen då de sörjande aktivt närmade sig insikten om vad som hade 

hänt. De beskrev sin oro innan de gick dit, att det kändes som att möta döden igen. De fasade 

inför det, men kände ändå att det måste göras. Efter besöket beskrev flera av dem att det varit 

skönt men upprivande. Ett sådant återbesök kunde också vålla mycket smärta tiden efteråt, 

men ändå verkade de sörjande se det som något bra.  

Ökad förståelse. Efter ett tag började de sörjande ta in alltmer av vad förlusten 

innebar för dem, och reagerade på detta i bloggen. De skrev om att sakna närheten, den 

fysiska berörningen och orden från den döde. En saknad av gemenskapen dem emellan och 

om deras interna skämt. Av det speciella med just den döde, de små irriterande sakerna de 

avskydde innan döden men nu saknar, eller små knasiga kärleksdikter. Flera framhöll en ilska 

över att man inte vet vad man har förrän det är borta. Då det är försent.  

Alla framtidsplaner har berövats henne, skrev en. Drömmen om ett syskon, alla 

högtider, barnbarn och bröllop. De saknade allt som gått förlorat när den döde inte längre 

finns. Bilden av vilka de är, och vad de ska göra. En beskrev hur ont det gör att se äldre par 
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som ser kärleksfulla ut för att det påminde om vad hon och den förlorade maken gått miste 

om. De sörjde över att inte få åldras ihop, att inte få veta hur den döde skulle blivit som 

gammal, som mamma, som storasyskon.  

De kände sorg över att förlusten innebar att deras barn skulle få växa upp utan en 

pappa eller mamma, att barnen var så små att de skulle glömma. De sörjde att andra inte 

skulle få chansen att lära känna den döde som den fantastiska person han var. Det fanns även 

en saknad av innebörden av att ha någon så nära, ha någon som älskar en och förstår en, och 

en saknad av den glada och leende person de själva varit innan.  

Berättandet. En stor del av innehållet i bloggarna karakteriserades av berättande. De 

sörjande skrev av sig om det som hänt, om minnen från livet innan, och personen som dött på 

ett mycket detaljerat och målande sätt.  

Berättelserna om dödstillfället liknade varandra avsevärt; de förekom tidigt i bloggen, 

de var alla väldigt detaljrika och förhållandevis känslolösa och redogörande. Minnet var 

väldigt exakt. De sörjande mindes vad som sagts, dofter, ljud och syner. I de fall då döden 

inföll plötsligt var chocken total och dessa berättelser var mer dramatiska och makabra än de 

där döden var mer väntad. De sörjande som var lite mer förberedda använde ord som vackert, 

fint, och sorgligt i beskrivningarna vilket avdramatiserade redogörelserna något. Som läsare 

fick man en mycket tydlig bild av hur det såg ut och vad alla gjorde. Man kunde riktigt känna 

deras rädsla och ångest över vad som hade hänt.  

De sörjande skrev också om sina minnen från livet innan dödsfallet. Ibland hade dessa 

berättelser en jämförande ton då minnet kontrasterades mot hur det var nu, till exempel julen 

förra året jämfört med julen i år, minnet av deras bröllop som den lyckligaste dagen i livet, 

jämfört med bröllopsdagen i år som blev en av de sorgligaste. Minnesberättelser kunde på 

detta sätt bli en källa till olust då det påminde om allt de förlorat, men de kunde också vara en 

källa till glädje. Glädje över att man hade minnena. Ofta kom sådana kommentarer senare i 

bloggen då de sörjande mer accepterat den nya tillvaron. Någon skrev att de finaste minnena 

sågs som en gåva, att familjen gavs en chans att njuta tillsammans och de tog tillvara på den. 

På samma sätt som redogörelserna av dödstillfället var dessa minnesberättelser ofta väldigt 

detaljrika och målande. Dock hade de en mer känslomässig ton än de chockbetonade 

dödsfallsbeskrivningarna. 

Även en önskan om att berätta om den förlorade personen fanns i alla bloggarna. Ofta 

var dessa beskrivningar upphöjande av den döde som person; om hans styrka och livskraft. 

De hedrade den döde både genom att skriva vackert om honom, och genom att leva vidare i 

hans anda. Inte sällan förekom också tydliga och utlämnande beskrivningar av den älskade 
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med fotografier eller citat av hans ord. De uttryckte att de ville föra vidare den döde till 

eftervärlden, och låta människor veta vilken underbar person det varit. Samtidigt fanns en 

aspekt av att de önskade att han skulle få finnas kvar trots att han var död; jag vägrar låta 

honom suddas bort, som en sörjare skrev. Bloggen blev ett sätt att hålla den döde vid liv efter 

sin död.  

Text om den döde var övervägande positiv, upphöjande och idealiserande. Starka 

superlativ som enastående, fantastisk, stark, och oegoistisk användes frekvent. Ytterst få 

negativa känslouttryck återfanns gentemot den som dött, den som lämnat. Det verkade 

oerhört svårt för de sörjande att skriva om mörkare känslor gentemot den döde, det blev som 

ett förbjudet område.  

Besvikelsen och ilskan över att ha blivit lämnad uttrycktes istället mot de sörjande 

själva, mot omgivningen eller mot livet och döden självt. De sörjande skrev att det kändes 

orättvist mot dem att deras älskade tagits ifrån dem och orättvist mot honom att han inte fått 

leva vidare. De sörjande vittnade om att det var svårast att känna bottenlös sorg, att 

exempelvis ilska var lättare att hantera för att den gick att rikta mot något konkret. De ville att 

någon eller något skulle kunna stå till svars för det ofattbara som hade hänt. Sig själva kunde 

de skylla en del, känna skuld och skam över att inte ha gjort tillräckligt eller ha gjort fel. I de 

fall då den döde dött av en sjukdom kunde mycket aggression förläggas mot sjukdomen. 

Även omgivningen fick ta en hel del av känslorna. Men ytterst sällan den döde själv. Det var 

svårt att hantera att det inte går att kontrollera döden, att det bara hände, och att det var helt 

meningslöst att den älskade dog. Att acceptera det tedde sig otänkbart för det vore att 

acceptera döden. En fundering är att det är den acceptansen som växer allt mer under ett 

sorgearbete.  

Manifestation av smärtan. De sörjande visade på hur de genom kreativa uttryckssätt 

kunde göra något av minnena efter den döde eller visa hur de kände sig. Det kunde handla om 

att tatuera sig till minne av den döde, att konstruera ett bildspel som lades upp på bloggen, 

eller att visa musikklipp, dikter eller citat. Musiken handlade ofta om kärlek och att mista 

någon och dikterna om styrka och livet efter döden. Inte sällan publicerade de sörjande bilder 

av den döde som han hade varit när livet lekte. Att använda foton eller ljud- eller filmklipp 

blev ett mycket effektivt sätt att beröra läsaren. Man kastades direkt in i en känsla och 

berördes vare sig man ville eller inte. Som det gamla ordspråket säger; en bild säger mer än 

tusen ord.  

Bloggen användes på diverse olika sätt; som plats att avreagera sina känslor, som ett 

minnesmonument av den döde, som en plats för predikande och uppmanande av livets 
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viktigheter, av gammal vana, för filosoferande, eller som ett altare. Oavsett vad som mest 

satte tonen i bloggen reflekterade alla då och då om sitt bloggande. De delade med sig om 

sina tankar om att skriva, sina avsikter och vad det gav dem. Det handlade genomgående om 

att samla sina tankar och få överblick över sitt kaos, för att få feedback, och hopp om att 

kunna hjälpa någon.  

Tonen i bloggarna tenderade att bli mer intim ju längre de sörjande bloggade, och de 

gav närmare beskrivningar av sina känslor och mer fotografier på sig själva, sina liv, och av 

den döde. De kommunicerade med läsare och svarade på eventuella frågor de kunde ha. 

Bloggarna framträdde alltmer som ett samtal med en förtrogen vän och man fick som läsare 

ibland känslan av att man smygläste något man inte borde läsa. Det tedde sig som att 

bloggskrivandet, för flera av de sörjande gick från att kännas nytt, ovant och lite konstigt, till 

att bli mer normaliserat och självklart. Detta kan ha bidragit till att gränserna för vad som 

publicerades förflyttades. De sörjande blev mer bekväma och därmed alltmer öppna och 

utlämnande.  

Vikten av omgivningens bemötande 

Under detta andra team följer en beskrivning av den stora roll som omgivningens 

reaktioner spelade en mycket för de sörjande. Det tedde sig som att oavsett hur personer i 

omgivningen förhöll sig till de sörjande, brydde de sig och skrev mycket om det i bloggarna. 

De skrev ofta om hur de blivit bemötta och själva reagerat. 

Delad sorg och stöd. Att sorgen blir lättare att hantera om den delas med andra 

vittnade alla sörjare om och tacksamhetsförklaringar återkom ofta i texterna. Det kändes bra 

att se att någon annan varit vid graven och lagt blommor, att äta middag med vänner och 

prata om den döde, eller att utföra gemensamma ritualer för att hedra och sörja tillsammans. 

Det hjälpte också när de sörjande fick praktisk hjälp i vardagen. I positiva och tacksamma 

ordalag beskrevs hjälpen de fick med barnpassning, gräsklippning, flyttning eller dylikt. Inte 

sällan gjorde de sörjande detaljerade listor över vilka som hjälpt dem och hur, för att hedra 

dem i bloggen. De kunde då visa på de goda exemplen de varit med om och därmed visa 

andra hur de önskade bli hjälpta.  

De sörjande tydde sig gärna till andra som var eller hade varit i liknande situation. De 

skrev att de kunde känna förståelse för varandra och ge varandra stöd på ett helt annat sätt än 

vad oinvigda kan. En skrev att sådana samtal är bättre än ett samtal med den bästa av alla 

psykologer i världen. Råd och stöd från en likasinnad togs ofta emot med tacksamhet och 

glädje, medan samma ord från en annan kunde upplevas som stötande. Likasinnades ord fick 
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en helt annan tyngd. Bekantskaper med andra sörjande formades både genom anhörigträffar 

ordnade av samhället, eller genom den sörjandes egna initiativ på internet. Flera av de 

sörjande surfade runt bland andra bloggar och läste och kommenterade där. På så vis skapade 

de sina egna närverk av likasinnade.  

Stöd som de sörjande förväntat sig skrevs det mindre om än det som kom oväntat, 

kontraherat när det väntade stödet uteblev blev det ett frekvent ämne på bloggen som de 

sörjande uttryckte starka känslor om. Ett sådant oväntat stöd var de kommentarer som läsare 

skrev på bloggen. Det tedde sig som att det är lättare att vara en stödjande medmänniska via 

bloggen än i det verkliga livet. Alla stödjande kommentarer och tröstande ord blev som 

bonusar för de sörjande, oavsett vilket stöd de fick i verkligheten, för att de kom oväntat. De 

sörjande var noggranna med att uttrycka sin tacksamhet till dessa, ofta nya bekantskaper. De 

skrev om hur värmande det kändes att läsa kommentarerna efter att ha skrivit om något 

jobbigt, om hur glada de blev över att så många läst deras ord. En skrev att när allt i det 

verkliga livet påminde om det fasansfulla, såsom post adresserad till den döde eller dödsboet, 

var bloggen en fristad. Hur det första som kollades var inkommande kommentarer från läsare 

för att de var adresserade till henne.  

Huruvida de sörjande upplevde sig få det stöd de behövde från sin omgivning satte 

delvis tonen i deras bloggar. De som kände att de kunde dela sorgen med andra hade en mer 

positiv ton än de som uttryckte en brist på stöd. De som inte fick det stöd de önskade 

tenderade att bli mer ilskna och bittra mot omgivningen och använda bloggen som en plats att 

avreagera sig på för att få ur sig sina känslor och tankar. För dessa sörjare fick också 

internetlivet en utökad betydelse. Det de inte kunde få i det vanliga livet skaffade de sig på 

internet, såsom nya vänner eller stöd vid konstiga tidpunkter då andra vänner sover och de 

inte ville ringa. Alla de sörjande var fulla av känslor och hade ett stort behov av hjälp och 

stöd, och detta måste få plats någonstans. Kände de sörjande att de inte hade den möjligheten 

i verkliga, fysiska möten, skaffade de sig det på Internet. 

Vad den sörjande behöver av omgivningen. De sörjande använde bloggen också till 

att beskriva hur de ville och inte ville att människor skulle bemöta dem. Var inte rädda att 

prata med mig om min älskade, jag älskar att prata om henne, skrev en. De ville att 

omgivningen inte skulle förställa sig eller låtsas som ingenting. Sådant var de väldigt lyhörda 

för och märkte direkt. Vidare ville flera att omgivningen skulle tränga sig på och fortsätta 

ringa och besöka trots risken att bli avsnoppad var stor. Även praktisk hjälp efterfrågades 

ibland uttryckligen. Önskemålen uttrycktes med en blandning av positivitet, ledsamhet, 

bitterhet, ironi och vrede. Att be om hjälp upplevdes av flera som skamfyllt. De beskrev en 
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orkeslöshet när de mådde som allra sämst. Att de då inte ville behöva be om hjälp utan att de 

ville att hjälpen skulle komma spontant.  

När den sörjande inte får vad den behöver. Omgivningens sätt att hantera att någon 

sörjer kunde upplevas på olika sätt av de sörjande. Man kunde se att det ofta blev ett glapp 

mellan vad de sörjande ville ha och vad omgivningen gav. Till exempel upplevdes det jobbigt 

när andra sa att de tänkte på dem. Sådana ord kanske uttrycktes i all välmening, men kunde 

ändå bli helt fel. De sörjande menade att de inte kunde läsa tankar och tyckte att människor 

pratade mer än vad de agerade. Det gjorde ont att höra att de kunde ringa om de ville prata, 

det uppfattades som ett försök från den andre att komma undan och slippa anstränga sig. Ring 

själv, skrev de. De klarade inte att ringa själva när det var som värst och de behövde stöd. En 

önskan uttrycktes att det inte borde ligga på de sörjandes ansvar att ta kontakt.  

Det blev också ett glapp när omgivningen omöjligt kunde ge vad som efterfrågades; 

fylla tomrummet efter den som dött. Oavsett hur omgivningen då gjorde så blev det fel. 

Känslor av ilska och besvikelse, men dessa handlade då inte om vad människor faktiskt 

gjorde, utan om saknaden efter den som förlorats. De sörjande kunde känna att de inte längre 

kunde umgås med andra. Att folk sa fel saker, att de inte förstod dem och inte förstod hur bra 

de hade det. Ingen förstår som den döde gjorde, kunde det stå. Ingen kan fylla hans plats. 

Även avundsjuka kunde kännas mot omgivningen och det låg då nära till hands för de 

sörjande att dra hela omgivningen över en kam. ”De kan fortsätta leva sina lyckliga och 

oproblematiska liv”, eller ”ingen har det så dåligt som jag”, kunde det stå i bloggarna. De 

sörjande kunde känna att de har fått en annan horisont för vad som definieras som problem, 

och kunde då få svårt att känna sympati med andras mer triviala problem.  

Plågsamma erfarenheter. Erfarenheter av att bli pratad om beskrevs som 

plågsamma. De sörjande hade upplevelser av att folk tystnat när de kommit in i rummet, att 

folk förställt sig och samtal blivit ansträngda, att människor låtsats som ingenting när de 

träffat dem trots vetskapen om vad som hänt. Hur sedan dessa människor i efterhand kunde 

komma fram och be om ursäkt och använda sig av en nödlögn som att de haft mycket att göra 

och inte hunnit höra av sig. De sörjande beskrev hur ont sådant bemötande gör och om hur 

arg och bitter man kan bli. Inte sällan uppfattades sådana ursäkter och undvikanden som 

själviska och skrevs föraktfullt om i bloggarna. De kunde bli arga över att behöva ta hand om 

omgivningens oförmåga att hantera sorg utöver oket de redan bar; jag har nog med börda att 

bära, vill inte bära omgivningens dåliga samveten också, skrev en. 

Några av de sörjande vittnade också om att omgivningens stöd avtog alltmer ju längre 

tiden gått efter dödsfallet och en konsekvens av det blev då att de slöt sig mer i sin sorg. En 
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beskrev detta som att när hon själv var i chock och inte kapabel att ta in det som hänt, då 

fanns alla där. Men när hon började inse innebörden i det som hänt och känna sorgen med all 

sin kraft fanns omgivningen inte kvar. För de sörjande kunde detta bli väldigt smärtsamt om 

de ännu inte var redo att stå själva. De sörjande vädjade om att omgivningen skulle se igenom 

deras fasad. De ville att omgivningen skulle skrapa på ytan, våga möta dem i deras sorg och 

inte bara tro att allt var som det ska bara för att deras ansikten log. Flera vittnade om att 

omgivningen slutar anstränga sig alldeles för tidigt. Att omgivningen låter sig luras av ett 

glatt ansikte även om de förstår med förnuftet att sorg inte går över efter bara några månader.  

Dock måste det kanske vara så att omgivningen går vidare först. Det finns kanske en 

vits med att någon annan än de sörjande visar vägen mot att det finns en framtid, då den som 

sörjer har förlorat denna övertygelse. Måhända är det oundvikligt att denna övergång inte 

stämmer alla gånger med de sörjandes acceptansutveckling. 

Vi och dem. De sörjande kunde uppröras över att människor i omgivningen inte ville 

befatta sig med deras sorg, att sorgen inte uppfattades som rumsren. De var övertygade om att 

det berodde på folks rädsla för sin egen död, eller för att något liknande skulle drabba dem. 

Att människor verkar leva i tron att om man håller det obehagliga ifrån sig så finns det inte. 

Och att ett möte med någon i stor sorg tvingar en att se sin egen och livets bräcklighet, vilket 

gör det svårare att blunda. De sörjande upplevde omgivningens blundande som ett 

svaghetstecken och ville helst inte behöva befatta sig med dem som gjorde så. De skrev att de 

måste göra bokslut med vissa bekantskaper som inte klarat av deras sorg. De som klarade av 

att möta dem blev de som fick vara kvar. Detta blundande för sorg lyftes även upp på ett mer 

samhälleligt plan av några av de sörjande. De menade att vi i Sverige är dåliga på att hantera 

sorg, att det är en del av vår svenska kultur att inte lägga sig i andras liv. De uttryckte en 

önskan om att leva i en kultur där sorg och döden har en naturlig plats i människors liv, där 

det anses fullt normalt att skrika ut sin sorg på gatan eller bära sorgeflor.  

Livet efteråt 

I det här temat berättas om hur de sörjandes tillvaro tedde sig. Den kunde liknas vid 

en byggarbetsplats efter en husrivning. Samtidigt som man måste göra något åt ruinerna efter 

det gamla huset pockade konstruktionen av det huset på.  

Tider av sorg och tider av vila. Det pågick ett ställningskrig inom individen mellan 

den fulla insikten om förlusten och en skyddande mekanism som bara tillät en del av sorgen 

sippra fram. Flera av de sörjande var rädda för sig själva, som att de stod vid randen av ett 

svart hål som skulle sluka dem helt om de vände sig om och tittade ut över kanten. De 
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undrade om de var på väg att brista, om deras psykiska hälsa verkligen skulle kunna stå pall. 

Vissa höll sig aktivt ifrån, medan andra försökte mana sig att möta det hemska. Samtliga 

verkade dock ha en mekanism som automatiskt, det vill säga, ickeviljestyrt, såg till att de inte 

erfor all smärta på en och samma gång. 

En av det mest framträdande automatiska skyddsmekanismerna visade sig i ett 

tillstånd av stiltje. Sorgen och tankar om den svunna tiden kom under perioder i skymundan 

för en mer positiv sinnesstämning. Till en början fick flera av de sörjande dåligt samvete men 

de kom småningom till att uppskatta dessa flacka berg som små andrum. De behövdes 

verkligen, för runt hörnet stod nästa tunga period. 

Just tyngden var det mest utmärkande för de svarta dalarnas tid. Det var trögt och 

påfallande svårt att leva. De ville inte fortsätta och det var svårt att komma ur sängen och ta 

sig för någonting. Världen hade ändå inte något att erbjuda, de upplevde en meningslöshet. 

De sörjande kom också i kontakt med smärtsamma känslor, vilket ofta beskrevs som att man 

saknade så mycket att det gjorde fysiskt ont. De automatiska skyddsmekanismerna verkade 

vara relativt inaktiva under dessa perioder. De sörjande tillät sig själva att minnas, och 

återuppleva de svunna tiderna. Detta ledde lätt till frustration, för när verkligheten gjorde sig 

påmind upplevde de det som att de hade blivit bestulna på den de älskade allra mest. De här 

perioderna befolkades av många känslor som ville åt olika håll. Det var ett förvirrande 

tillstånd som beskrevs som ett kaos eller en emotionell anarki. Som läsare blev man väldigt 

berörd och trött, och man kunde förstå behovet av andrum efter sådana skov. 

De sörjande befann sig i en ofrivillig ensamhet, de hade övergetts och det fanns inget 

som kunde fylla tomrummet som den döde lämnat efter sig. Vissa upplevde att de frös oavsett 

vad det var för väder. Att ha det bra, eller att vara lycklig var inte vad lycka var förr i tiden. 

Lyckan var annorlunda nu, mer dämpad och inte längre ohämmad. Flera undrade om de 

någonsin skulle känna lycka som de gjorde förr. Världen var färglös, fast när den återfick en 

del av sin färg så gjorde det ont, för det var i sådana stunder det blev påtagligt att de hade 

förlorat den de helst delade glädjestunder med. Skoven uppträdde alltmer sällan och i och 

med det uppdagades ett kluvet förhållande till dessa svarta dalgångar. Med smärtan och 

förtvivlan upplevde de sörjande nämligen också närhet till den döde. De fick nästan en chans 

att vara i den dödes sällskap igen, och när det började avta så saknade de mörkret, åtminstone 

till viss del. 

Tidvis i tillvaron upplevde många ett tillstånd som varken hörde hemma bland de 

tunga dagarna eller de då de, anmärkningsvärt förskonade från sorgen, kunde fortsätta sina 

liv. Detta tillstånd bestod mest av tomhet, en avsaknad av känslor och tankar. Om de sörjande 
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hade skrivit ett inlägg en sådan dag brukade det vara väldigt fåordigt, de tycktes blanka.  

Andra gånger ifrågasatte de sig själva, och undrade om de inte kunde ha gjort något 

annorlunda för att, om inte förhindra, så åtminstone lindra den förlorades lidande och död. 

Det var ett ifrågasättande och ett skuldbeläggande av det egna beteendet. 

När det är som tydligast. Årsdagar, som bröllopsdagen och födelsedagar, högtider, 

som julafton och midsommar, begravningen, och urnsättningen har gemensamt att de alla var 

stunder då förlusten blev som mest påtaglig. Flera av de sörjande skrev om det första 

sorgeåret och att de via hörsägen fått veta vad att alla ”den första”-tillfällen utan den älskade 

skulle vara de värsta, och de spände sig inför dem. Vissa klarade sig märkligt förskonade från 

sorg under dessa tider, de kunde till och med ha haft konstigt kul, men kom hem och var 

väldigt trötta. De nästkommande dagarna var istället översvämmade av sorg. Andra led mer 

direkt och stod inte ut med att vara kvar någon längre tid. Oavsett om smärtan kom direkt 

eller fördröjt rev ändå dessa dagar upp såret. Under loppet av ett dygn fanns det också stunder 

som gjorde förlusten mer eller mindre påtaglig och kvällen tillhörde den tidigare kategorin. 

Påfallande många blogginlägg skrevs sent på dygnet, de verkade lida mer då. Om det var en 

kärlekspartner förlorats blev sängen en enda stor och tom påminnelse, det var en mardröm att 

somna. Flertalet drog sig för att gå till sängs, oavsett om de saknade en varm kropp som alltid 

funnits där förr eller om det handlade om en förlust av sitt barn. Sömnsvårigheterna verkade 

omfattande och var ett problem i sig genom att de spädde på nedstämdheten, rastlösheten och 

koncentrationssvårigheterna. Vissa tog sömntabletter för att åtminstone få en natts 

sammanhängande sömn. Morgonarna var också svåra den första tiden, flera skrev om hur de 

vaknade upp, kände att något inte riktigt stämde men hade ändå, för en sekund, glömt bort 

vad som hade hänt. Den sekunden av förskoning försvann snabbt och gick över i daglig 

förskräckelse. En sörjandes första tid kan alltså bestå av att varje dag mötas med insikten om 

att min man, eller mitt barn har dött. Skönt nog verkade dessa morgonar gå över med tiden. 

En flykt. Det ska sägas om de tidigare nämnda svarta dalarna att det var inte alla 

sörjande som villigt accepterade att gå in i mörkt tillstånd. Vissa såg det som ett nederlag att 

slås till marken av sorgen. Det gällde att bita ihop och kämpa vidare. Andra flydde genom att 

frenetiskt sysselsätta sig med annat. Och det gav upphov till en kluvenhet: dels kände vissa 

sig som svikare som inte mötte sorgen men samtidigt var det skönt att få tänka på annat, om 

så bara för en stund. Det kunde vara skönt att se på fotboll en kväll, låta sig själv bli uppfylld 

av något ”oviktigt” och tycka att det är okej. 

I vissa av bloggarna fick aktiviteter som inte hade en uppenbar anknytning till sorgen 

och sörjandet stor plats. Därmed inte sagt att det var en rättvis återspegling av hur det faktiskt 
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såg ut i individens tillvaro. Vissa av de sörjande skrev uttryckligen att de inte delade med sig 

av allt på bloggen. Allt vi kan säga är att det verkar som att vissa hade större behov än andra 

av att sysselsätta sig bort från sorgen. Nästan samtliga skrev, i någon utsträckning, att det var 

skönt att göra sådant som inte hade med sorgen att göra. Många kände sig mer rastlösa än 

innan dödsfallet, hade koncentrationssvårigheter och en allmänt ökad oro. Vissa försökte 

finna sig i det, medan andra irrade iväg på solresor, renoveringar i hemmet, eller konserter. 

De flydde i någon grad, vissa troligtvis mer än andra men vissa skrev definitivt mycket mer 

om det. De sörjande såg detta som en nyttig företeelse så länge den inte tog överhand och 

hindrade dem från att möta sorgen.  

Falska leenden. I de sörjandes tillvaro uppenbarade sig ständigt olika schismer. 

Verkligheten tycktes inte stämma överrens med deras föreställningsvärldar när de exempelvis 

skulle inhandla gravsten; det hela kändes bara bisarrt. De kunde å ena sidan yttra orden ”min 

make är död” men å andra sidan höra en rolig berättelse och ha som första impuls att dela 

med sig den till den bortgångne. Hjärnan var inte enigt med hjärtat och de fortsatte att älska 

fastän objektet för kärleken hade dött. Efter en så betydande förlust fanns det stora klyvningar 

som behövde integreras, och det med stor möda. Till exempel schismen mellan hur de 

sörjande betedde sig i sociala situationer och hur de egentligen mådde.  

Flera av de sörjande skrev om det falska leende som de klistrade på för att få vardagen 

att fungera. De kunde alltså verka glada och fungerande utåt, men beteendet var inte i 

harmoni med upplevelsen. De beskrev flera aspekter av det falska leendet: en var att det var 

fysiskt utmattande, vilket ofta blev uppenbart när de försökte återvända till arbetet. En annan 

var att det var som ett skal, under vilket de sörjande kunde gömma sig: att glatt svara ”bra 

tack” på frågan ”hur mår du?” minskade risken att återbesöka obekväma känslor när de själva 

inte var redo för det. För det tredje motiverades det också av att de sörjande gjorde det för att 

bespara omgivningen, med tanken att inte visa upp en förväntad fasad i normal social 

interaktion gör det obehagligt för andra. Vissa menade att det ändå är lönlöst att vara ärlig, 

eftersom ingen ändå kan förstå. Ibland orkade de bara inte och ville egentligen helst be folk 

att dra åt helvete. Det falska leendet var ett avskyvärt socialt smörjmedel men samtidigt 

uttryckte många sin uppskattning för det eftersom det gjorde att de hängde med i en 

omgivning som annars verkade åka ifrån dem. 

Nytt själv. De sörjande kunde känna att de hade förlorat sig själva sedan den de 

älskade dött, och alla försök att hitta tillbaka till sig själv igen verkade lönlösa. Det var 

vanligt bland de sörjande att jämföra sig själva hur de var nu med hur de var innan förlusten. 

En sörjande såg sig tidigare som passionerad, men saknade idag förmågan att gå in helhjärtat 
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för något. En annan måste förlika sig med att hon inte var ”mamma” längre, en tredje 

försökte förstå att det inte var ”vi” utan ”jag” numera och lära sig att hon var en änka. Vissa 

avskydde delar av den nya person de var, den som tidigare känt ett väldigt driv i sitt liv 

hatade den nytillägnade håglösheten och meningslösheten med tillvaron. Alla de sörjande 

kände sig trasigare nu jämfört med förut, men det vanliga var att de också fann något gott 

med det. Det nya var ovant, men vissa verkade välja att anamma det. De verkade tänka att: 

”visst, jag har en spricka i mig, och jag kan inte laga den, men det kanske är okej? Det här 

kanske är det nya jag” De flesta verkade också tycka att den nya jag är bättre än den gamla. 

Åtminstone verkade ingen vilja välja bort sin smärta.  

Ny värld. Med smärtan kom ett nytt sätt att se på livet. De sörjande såg det som att de 

fått förmågan att skala bort allt som är irrelevant och kunde se att människor vanligtvis 

prioriterar sådant som egentligen inte är viktigt. Någon skrev att det människan vanligen 

lägger ner mest tid på är att springa ifrån döden, vilket är rena dumheten. Att skulle man bara 

stanna upp för en stund, skulle man se allt som redan finns här, i detta nu. Att andra är rädda 

för att dö, när de borde vara mer rädda om livet. För flera av de sörjande hade rädslan för 

döden försvunnit, eftersom döden skulle innebära en återförening med den de förlorat.  

Dödsångesten var gemensam för alla, men efter att nyligen ha stiftat nära bekantskap 

med döden hade förhållningssättet förändrats - döden är verklig, ingen kommer komma 

undan den, och det är ingen fara. För oss var detta ibland lite svårt att förstå, men det här var 

upplyftande och stärkande för de flesta de sörjande. De hade slutat leka kurragömma med sig 

själva, tillät döden att finnas bland sina tankar och med dödsmedvetenheten kom också en ny 

uppskattning av livet. Synen på livet och världens beskaffenhet hade förändrats.  

De var stolta och tacksamma för den nyfunna insikten som var allt annat än lättköpt. 

Men i och med att de hade gått igenom skärselden och kommit ut på andra sidan med större 

visdom uppstod också ett avstånd mellan den som hade älskat och förlorat och den som inte 

hade det. De kunde känna att de hade fått en ny insikt och kunskap, att livet hade fått en ny 

mening, eller att de insett något som man inte kan förstå om man inte varit med om något 

liknande. Övertygelser om att man inte kan vara riktigt lycklig utan att ha upplevt riktig 

olycka och liknande uttrycktes. De sörjande hade sett sanningen och många av dem ville 

gärna dela med sig av den till andra . På något sätt var de förhöjda vilket dels hanterades 

väldigt ödmjukt med en genuin önskan att sprida kärlekens budskap: ”passa på och lev nu, 

älska era nära för livet är kort!”. Den andra sidan av myntet, som kunde anas i olika stor grad 

bland de sörjande, andades en mer nedlåtande ton: ”världen är full av dårar som inte vet att 

uppskatta vad de har, om de bara visste vad jag vet.” De var frustrerade över att dårarna har 
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allt som man någonsin behöver i livet men ändå inte kan förstå dess sanna värde. Ett bra sätt 

att vinna flera av de sörjandes gunst var att berätta att man själv har lidit och förlorat. 

Liksom mycket annat hade dock de sörjande ett tvetydigt förhållande till den nyvunna 

kunskapen. Den var sprungen ur smärta men hade samtidigt gett dem en större uppskattning 

för livet.  

Blicka framåt. De sörjande hade två framtider, den som skulle ha varit och den som 

faktiskt låg framför dem. Till en början var det svårt att låta bli att fokusera på annat än den 

framtiden de hade förlorat, allt det härliga som hade väntat en om inte den älskade hade tagits 

ifrån en. Med tiden tilläts den nya framtiden alltmer ta plats, och med den anades hopp vid 

horisonten. Men övergången var svår. De sörjande blev irriterade av tröstande kommentarer 

som att ”du är ung, du kommer att gå vidare”, för de ville inte gå vidare. De ville inte lämna 

det förflutna bakom sig och omfamna det nya, att släppa taget kunde kännas som att ersätta 

den döde, som att svika. De stötte fysisk bort idén, någon skrev att blotta tanken på en ny 

kärlekspartner gjorde henne illamående.  

Alla de sörjande gav sig dock så småningom hän åt aktiviteter som tydde på att de 

valde den nya tiden utan den döde, de satsade på att vidare. Det må vara ett nytt husdjur, 

flytta till ett nytt hus, renovera om den dödes gamla rum, ge bort hans kläder. Det var inte lätt 

att göra, men upplevdes som något nödvändigt.  

Den som hade barn hade det samtidigt lättare och svårare att gå vidare. Alla krav som 

medföljde omhändertagandet av barnen gjorde att sorgen inte fick ta plats, den kvävdes. Flera 

av de sörjande klagade uttryckligt på att föräldraskapet gjorde att de aldrig fick tid över till 

sin sorg, men de var alla också glada för att hade sina barn; de var deras livlina och hopp i all 

misär.  

Oavsett om de sörjande hade barn eller inte fortsatte de sina liv i en situation som för 

en utomstående verkade outhärdlig. Ofta fick de höra att de var så starka, och de hatade det! 

De kände sig inte alls starka, de kände sig miserabla, övergivna och i stort behov av hjälp.  

Från de sörjandes perspektiv fortsatte de för att det inte fanns något alternativ. De undrade 

vad folk som sa att de var imponerade menade att de annars skulle göra. Men när de sörjande 

blickade tillbaka på vad de behövt gå igenom, och faktiskt klarat av blev de själva 

imponerade och förstod inte var de fick styrkan ifrån. Som läsare blev man också imponerad, 

men de sörjande själva menade att det är en allmänmänsklig egenskap att tåga på. Man klarar 

mer, mycket mer än vad man tror.  

Den nya tiden utan den döde präglades av separationsångest, hopp men också av en 

oro för att det otänkbara faktiskt hade hänt och skulle kunna hända igen. Om maken dött utan 



  29 
 

 
 

förvarning, vad är det som säger att barnen inte plötsligt dör; om man förlorat ett barn, vad 

garanterar att det inte upprepas?  

Överlag var trenden att de sörjande alltmer övergav föreställningar om den framtid 

som skulle och borde ha varit, och så småningom minskade även skuldkänslorna. 

Utvecklingen skedde långsamt och med återkommande återfall. Ibland rasade allt helt 

plötsligt, även om de hade haft det bra en längre period, men det gick framåt. De sörjande 

förvånades över utvecklingen, det var när läsare kommenterade att det var en positivare 

attityd i blogginläggen, eller när de själva läste gamla inlägg, som de upptäckte att de faktiskt 

hade kommit en bit. 

Reflektioner kring sin sorg. De sörjande blickade ibland tillbaka på, och reflekterade 

över sin sorg. Många gånger märkte de att livet, oanat, hade gått vidare. Andra gånger 

blickade de över sin utveckling och kände som att de inte hade kommit någon vart, och de 

fick skuldkänslor för att inte ha gjort större framsteg. Det var som att de hade svikit den 

förväntade modellen, deras sorg stämde inte överens med kristeorin  - som många hade 

kunskap om – som anger vilken fas man bör vara i efter en viss tid. 

Kännedomen om sorg- och kristeori fungerade som ett tveeggat svärd. I vissa stunder 

gav det mening och tröst i en hopplös tillvaro, och det var det skönt att veta att det vanligtvis 

sker en progressiv utveckling. Men det var samtidigt det som var problemet, för nästan 

samtliga undrade om deras sorg var normal, utvecklades man som man skulle? Verkligheten 

kändes inte så som teorin föreskrev: chocken var inte alls ett tillstånd där man kände sig 

frånkopplad, skrev någon, istället kände hon sig otäckt kristallklar i sitt resonerande; andra 

menade att krisutvecklingsmodellen är för linjär, att man går igenom alla fyra stadierna 

samtidigt i ett förtvivlat virrvarr. Bland de viktigaste insatserna en professionell kan göra, vad 

de sörjande verkade tycka, är att bekräfta att det som sörjaren upplever är normalt, att hon 

inte alls håller på att bli knäpp. Det fanns många funderingar över vad som är rätt och fel när 

det gäller sorg, både vad gäller otillåtna känslor och funderingar över om de låg rätt till i 

sorgeprocessen. En liten mängd information kan vara till stor hjälp. 

De sörjande funderade över om de mötte sorgen tillräckligt, ”undviker jag att tänka på 

jobbiga tankar för ofta? Hur hanterar jag min sorg, ältar jag för mycket, har jag svårt att låta 

mig själv vara svag, vågar jag be om hjälp?” Ett självutvärderande som inte nödvändigtvis 

gav tillfredställande svar men som ökade självinsikten. De bekantade sig med sitt bemötande 

av sorgen, och märkte sådant som att de nog hade blivit allt ilsknare och mer intoleranta mot 

omgivningen. De kunde fråga sig om de inte borde ge sig själva mer tid, och tillåta sig att 

duka under ibland. Med tiden lärde sig de flesta sörjande att känna sin sorg. De visste att efter 
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en period av välmående kommer en tyngre, och viceversa; de lärde sig, erfarenhetsmässigt, 

att sorgen går upp och ner. Den här typen av kunskap skiljde sig från den de kunde hämta 

från böcker eller vårdpersonal. De sörjande kunde på förhand ha vetat att sorg går i en berg- 

och dalbana, men de visste det ändå inte på samma sätt när de själva erfarit några omgångar 

av flacka berg och svarta dalar. Den här kunskapen ökade hanterbarheten, och de sörjande 

fick en ökad känsla av kontroll över sorgen. Vidare visste de att sorgen är en tvetydig jäkel, 

för den är mörk och oberäknelig, hård och orättvis och evig. Samtidigt var de tvungna att 

våga bekanta sig med den, bli vän med den och våga gå ner i mörkret för att kunna se 

ljusningen. Den var deras närmsta vän och värsta fiende, och ett nödvändigt ont. Tidvis kände 

flera av de sörjande att de hade umgåtts för länge med sorgen, de kunde alla dess skrymslen 

och vrår utantill, men blev ändå inte av med den. Attityden var: ”jaja, jag har fattat nu, sorgen 

går upp och ner, den är asjobbig och bra på samma gång, jag har lärt mig massor av mig själv 

och känner till och med en viss tacksamhet för det jag har varit med om, men kan det inte få 

vara nog nu!? Jag spyr på sorg!” De hade uppfyllt sin plikt, och någon undrade om inte någon 

annan kunde få ta över nu, om inte någon annan kunde få vara änka ett tag. 

När de sörjande reflekterade över tiden som gått kändes det märklig, de hade svårt att 

relatera till den mängd av tid som hade förflutit. Hade det gått sex månader sen de förlorade 

sin älskade kändes det som både för kort och för lång tid jämfört med vad de hade upplevt. 

De hade erfarit så mycket emotionellt att det både kändes som att de hade varit med om en 

strapats av episka mått, och samtidigt kunde det inte ha gått ett helt halvår sen sist de rörde 

vid den döde. De kunde inte ange tiden i en enskild siffra, de skulle vilja säga att det både har 

gått en sekund och en evighet. Tiden upplevdes heller inte ha den förväntade funktionen att 

den läkte alla sår. De sörjande såg det som en missuppfattning, då det snarare var så att 

saknaden växte med tiden, och därmed också lidandet. Med tiden tilläts också mer frekventa 

och detaljerade återblickar från tiden kring dödstillfället, de sörjandes skyddsmekanismer 

tillät allt mer smärta att komma igenom.  Så lidandet, menade många, växte sida vid sida med 

förmågan att hantera sorgen. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Analysen resulterade i de tre temana, ”På vägen mot acceptans”, ”Vikten av 

omgivningens bemötande” och ”Livet efteråt” och 21 underkategorier. Deras innehåll täckte 

händelser från tiden direkt efter den närståendes död fram tills att den sörjande alltmer 

blickade framåt i tiden. Däremellan redogjordes hur de sörjandes reaktioner på hur de blev 

bemötta av omgivningen, hur hennes dagliga tillvaro tedde sig, hur viktigt skrivandet verkade 

vara och de sörjandes reflektioner kring sorgen. Dessa fynd har i mångt och mycket bekräftat 

tidigare forskning om sorg.  

De olika sätt att betrakta och beskriva ett sorgearbete som lyfts fram i tidigare 

forskning som stadier, uppgifter, eller faser, kan alla användas för att förstå de sörjandes 

bloggtexter. De sörjande skrev om hur svårt de hade att ta in faktumet om döden i sina 

medvetanden. Deras ord hade ofta en chockartad ton och de kämpade med att förstå och 

acceptera vad som hänt. Worden (2001/2006) talar om detta som den första av fyra uppgifter 

i sorgearbetet; att på ett emotionellt plan ta in det som intellektet redan känner till. En del i 

denna uppgift är att förstå att den döde aldrig kommer tillbaka igen, att en återförening är 

omöjlig. De sörjande skrev att de fortfarande väntar på den döde, att de kommit på sig själv 

att vilja berätta något för honom, eller att de glömt bort att han är död. De sörjande skrev om 

hur oerhört ont det gjorde när de gång på gång tvingades inse fakta; att döden är oåterkallelig. 

På samma sätt kan man se på resultatet utifrån de tre ytterligare uppgifterna i sorgearbetet 

som Worden lyfter fram. Den andra uppgiften är att den sörjande tillåter sig att känna smärtan 

i sorgen. De sörjande i studien kämpade varje dag med smärtan som kom med förlusten av 

den älskade. De bejakade och bearbetade känslorna och kämpade för att komma på fötter 

igen. De sörjande gav sig hän åt sina känslor på flera sätt; de kunde gråta hejdlöst, skriva av 

sig om sin ilska och besvikelse, beskriva sin ångest och oro inför vad som komma skall. Även 

om de sörjande många gånger inte ville eller orkade se framåt, återfanns i texterna, mer eller 

mindre, en dragning till och ett hopp om en ny framtid.  Den tredje uppgiften berör att den 

sörjande anpassar sig till en värld utan den avlidne. Detta visade sig bland annat av att de 

sörjande skrev om att börja benämna sig själva utifrån sin nya roll (till exempel änka, singel), 

berätta för nya bekantskaper om vad som hänt, återgå till arbetet, eller påbörja något nytt utan 

den döde, som att renovera eller flytta. Den fjärde uppgiften som handlar om att 

känslomässigt förflytta den som dött så att energin kan förläggas på andra relationer istället 

och den sörjande får möjlighet att älska på nytt, är kanske den uppgift som syntes minst av i 
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bloggarna. Vi tänker oss att det kan bero på att studien följde de sörjande relativt kort efter 

dödsfallen och att fokus på en sådan uppgift ännu var för tidig. Det kan också tänkas att när 

de sörjande har kommit så långt i sitt sorgearbete att de känslomässigt kan inrikta sig på 

andra relationer än den till den döde, minskar behovet att skriva sorgeblogg.  

Utifrån stadiemodellens glasögon á la Hillgaard m.fl. (1998) kan man uttyda att de 

sörjande rörde sig mellan det förgångna, nutiden, och framtiden.  De skrev mycket om det 

förflutna, om hur underbart och problemfritt det var innan den älskade dog. De hade ibland 

mycket svårt att vända ansiktet framåt och acceptera att livet går vidare även utan den de 

förlorat. På samma sätt skrev de om sina tankar och känslor i nutiden. Till exempel 

formulerade de hur det kändes att möta vardagen ingen, om den leende fasaden, eller om att 

gå tillbaka till arbetet. Även en viss framtidtro gick att finna i texterna; någon skaffade ett 

husdjur, en annan flyttade till ett nytt hus.    

Med Cullbergs (2006) fasmodell i bakhuvudet ter det sig mest troligt att de sörjande 

övervägande befann sig i en reaktionsfas, med tanke på tiden som gått efter dödsfallen, men 

precis som Cullberg beskriver är inte fasövergångarna exakta eller allomfattande. De sörjande 

vittnade om att de rörde sig inom alla fyra faserna, hit och dit, fram och tillbaka. De var i 

olika stämningslägen när de gjorde sina blogginlägg; ibland var orden fulla av förtvivlan och 

desperation, ibland var de mer nedstämda och hopplösa. De uttryckte ilska och besvikelse 

emot omgivningen som inte stöttade dem på rätt sätt och de förundrades över sin 

känslosamhet. Fasmodellen kände de flesta sörjande till och den fungerade som ett tveeggat 

svärd; gav både tröst och mening av att veta att det oftast sker en progressiv utveckling, men 

också funderingar på om de hade en normal sorg och om de sörjde tillräckligt. Att sörja 

innebär ofta att känslorna åker berg-och-dalbana och den sörjande känner ofta mycket 

intensiva och motstridiga känslor, inte sällan är de också ambivalenta i sina uttryck (Hillgaard 

m.fl., 1998), dock framhåller Cullberg att inget reaktionsmönster kan betraktas som ”det 

riktiga” som ska förväntas av en sörjande person. Alla känslor är normala, det är snarare då 

det är avsaknad av känslouttryck som man bör dra öronen åt sig, menar Lundmark (2007).  

De sörjande drabbades av starka känslor av förtvivlan och ångest, och ilska som 

riktades mot både självet, omvärlden och livet självt. Ensamhetskänslan var stark hos dem 

och flera skrev om att känna sig övergivna. Just övergivenhetsupplevelsen är den mest akuta 

vid en kris som kommer till följd av ett dödsfall, menar Cullberg (2006). Det blir tomt när 

någon närstående dör. Det är inte ovanligt att sörjande är djupt försjunkna i tankar på den 

avlidne, att de har behov av att älta, och har en känsla av att den döde fortfarande finns kvar 

(Stroebe m.fl., 2007). Detta stämmer väl överens med vårt resultat. Det var viktigt för de 
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sörjande att skriva om den älskade de förlorat, att berätta om vad som hade hänt och om hur 

det var innan dödsfallet. Vidare syntes, i enlighet med forskningen av Stroebe m.fl. att de 

sörjande hade en känsla av att den döde fortfarande fanns kvar. Blogginläggen var inte sällan 

riktade till den döde, och de sörjande skrev återkommande om övernaturliga upplevelser av 

att känna den dödes närhet eller om en vetskap om att få mötas igen efter döden. Att 

blogginlägg riktas till den avlidne visade sig också vara vanligt i Williams och Mertens studie 

från 2009 om ungdomars uttryck av sorg på sociala forum på Internet. I deras studie var det 

slående hur de sörjande skrev direkt till den döde, och att interaktion mellan skribenterna 

eller inlägg riktade till en annan publik än den döde var ytterst ovanlig. I Hadders (2007) 

studie förekom samma fenomen då sjuksköterskor fortsatte prata med patienter även efter att 

de dött. I båda dessa studier såg man på företeelsen som ett sätt att behålla en relation till den 

döde, och Hadders föreslog också att det var en positiv coping-mekanism för den sörjande att 

hantera döden. Likadant, i föreliggande studie, tyder adresseringen till den döde på att de 

sörjande försökte behålla den relation de haft med den döde innan dödsfallet.      

Att sörjande känner ilska gentemot den som dött, som har övergivit, är en vanlig 

reaktion (Carpinello, 2004), men i föreliggande studie skrev de sörjande nästan uteslutande 

positivt om den som dött. Huruvida de sörjande kände ilska mot den döde och inte skrev om 

det, eller om de inte kände ilska och därför inte skrev om det, är svårt att avgöra. Om man ska 

se till forskningen så är det i alla fall en stor möjlighet att de kände en ilska även mot den 

döde, även om den inte uttrycktes i bloggen. Om det var så att de kände ilskan, men valde att 

inte skriva om den i bloggen blir frågan hur det kan komma sig intressant. Vår hypotes är att 

det kan bero på att känslan kan upplevas som mera verklig om den skrivs ner än om den bara 

sägs. Det skrivna ordet kan upplevas som mer befäst än det talade ordet. Kanske har detta 

också en koppling till att de sörjande ofta skrev sina inlägg riktade till den döde, som om han 

kunde läsa texten. De sörjande skrev om övernaturlighet och om att de trodde att de skulle 

möta den döde igen. Kanske hade denna övertygelse bromsande effekt i vad de sörjande tillät 

sig själva att skriva.  

Vi har funnit att en av bloggens viktigaste funktioner var att få berätta om vad som 

hade hänt, om hur fin personen var och berätta om deras tid tillsammans. De sörjande 

redogjorde känslolöst hur dödsfallet gick till, och berättelserna var ofta så detaljerade att man 

som läsare lätt fick en bild om hur det var. De berättade också om hur fin personen som hade 

gått bort var och beskrev med både glädje och sorg deras tid tillsammans. Bloggen blev som 

en möjlighet att föra vidare den döde till eftervärlden, ett sätt att inte låta personen suddas 

bort, att hålla minnet vid liv och i processen få sätta ord på sorgen. Pennebaker (2000) skriver 
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att sätta ord på starka känslor kan förbättra den fysiska och psykiska hälsan avsevärt, och att 

använda skrivandet som medel är särskilt effektfullt. Han menar att konstruerandet av 

berättelser är en naturlig mänsklig process som hjälper oss att förstå våra upplevelser och 

erfarenheter. Att skriva om känslomässigt starka ämnen kan också hjälpa till att minska 

ångest och depression (Pennebaker, 1997). McKinney (1976) beskriver att många som skrivit 

under starka känslostunder känt sig bättre efteråt, oavsett om texten visades för någon eller 

inte. Pennebaker (2000) visar dock att trots de tydliga positiva hälsoeffekterna tenderar 

skrivande av traumatiska erfarenheter göra människor mer olyckliga timmarna efter 

skrivandet. Känslor som då uppkommer är ofta sammankopplade med de känslor som 

uppkommit under skrivandet. Dock lyfter Pennebaker fram att de som skriver känner sig 

lyckligare några veckor efter skrivandet. De sörjande i studien hade olika kreativa sätt att 

uttrycka sin sorg på, de skapade något som ett uttryck för smärtan. Det handlade till exempel 

om att tatuera sig, lägga upp låtar på bloggen, eller göra bildkollage. Att blogga sågs också 

som ett sätt att uttrycka sig och omforma lidandet i sorgen till något kreativt. Lundmark 

(2007) skriver att ägnandet åt en kreativ verksamhet fungerar främjande för många som 

sörjer. Det må vara att skriva, måla, skapa musik, eller något annat som tillåter smärtsamma 

tankar och känslor att komma ut istället för att förbli inne i personen. Det ger en hälsosam 

avlastning. Denna typ av stödfunktion finns också tillgänglig alla timmar på dygnet, till 

skillnad från annat mänskligt stöd, som ofta är reglerat till dagtid. Att bloggskrivande verkade 

positivt för de sörjande i studien syntes då de framhöll att det hjälpte dem att både samla och 

få överblick över sina tankar. Pennebaker (2000) föreslår att en anledning till att skrivande 

fungerar hälsofrämjande är för att det tillåter människan att uttrycka sig. Han exemplifierar 

med skrivande, dans, musik och konst, och kommer fram till att för att få signifikanta 

hälsovinster genom självuttryck krävs att upplevelserna översätts till språklig form. Han 

föreslår också att omvandlande av känslor till ord ändrar sättet man organiserar och tänker 

kring upplevelserna, vilket ger en integration mellan tankar och känslor som påverkar 

individens upplevelse. Att skriva dagbok rekommenderas ibland till sörjande (Grimby & 

Johansson, 2006; Largo-Marsh & Spates, 2002; Lundmark, 2007). Genom att tankarna och 

känslorna sätts på pränt och aktualiseras, bearbetas på så vis sorgen istället för att 

undanträngas.  

Det var slående hur viktigt det var för de sörjande i studien att få stöd från sin 

omgivning, och behovet att få dela sorgen med andra var centralt. Gilat och Shahar (2009) 

lyfter fram att socialt stöd spelar en mycket stor roll för att hantera känslomässiga svårigheter 

effektivt och att för att behålla ett psykologiskt välbefinnande, och i sorgforskning är 
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betydelsen av socialt stöd ett av de vanligast förekommande temana (Bath, 2009). Vårt 

resultat visade att det stöd som de sörjande fick via kommentarer på bloggen uppskattades 

mer än det som kom från den fysiska omgivningen, i alla fall uttrycktes den uppskattningen 

mer explicit på bloggarna. Detta stöd tycktes komma mer oväntat än det stöd de fick på annat 

håll, vilket ledde till att bloggstödet kom mer som en bonus. Bloggkommentarer verkade 

ibland vara de sörjandes enda räddning medan den verkliga omgivningen gick vidare med 

sina liv.  Resultatet visade också att bloggandet förmedlade kontakter och kunskaper mellan 

olika sörjande. En som bloggar om sorg läser en annans blogg om samma ämne och känner 

igen sig. Vårt resultat visade att de sörjande kunde få alldeles särkilt stöd ifrån andra som vet 

hur det är att vara sörjande. En skrev att en sådan kontakt var bättre än den bästa av alla 

psykologkontakter. Bloggandet visade sig på så vis vara ett sätt för dem att komma i kontakt 

med andra sörjande.  I Hollanders (2001) studie om stödgrupper online för anhöriga till 

personer som begått självmord fann man att internetstöd fungerade väl. Det hjälpte dessa 

människor att rekonstruera sina identiteter, vilket sågs som en primär uppgift. Hollander 

framhåller att det är viktigt för sörjande att finna ett sätt att både hedra det förflutna, samt att 

röra sig mot ett liv som införlivar förlusten med ändå tillåter nytt engagemang. Hon menar att 

prata med andra som genomgår en liknande process är oumbärligt för att ta sig an en sådan 

uppgift. Om det sedan sker i det verkliga fysiska livet eller online spelar mindre roll.  

Vidare visade resultatet att flera av de sörjande upplevde ett bristande stöd från sin 

fysiska omgivning. De var mycket lyhörda för ifall någon sa något stödjande med omsorg om 

dem, eller om det sades mest för att stilla personens eget samvete. De erfor att människor ofta 

sa och gjorde fel saker, eller att de blev lämnade ensamma, och de skrev om hur frustrerade 

och ledsna de då blev. De sörjande vittnade också om att de kände sig som om de var på en 

annan nivå jämfört med andra människor som inte sörjer, som att de befann sig på en annan 

upplevelsehorisont. Deras hypotes om varför stödet brast var att deras sorg triggade folks 

rädsla för sin egen död. Att ett möte med en sörjande tvingar människor att bemöta sin egen 

och livets bräcklighet och det gör att de ryggar tillbaka, som om det de inte ser inte finns. 

Bath (2009) skriver att betydelsen av socialt stöd och bristen därav är en av de mest 

återkommande faktorerna i sorgforskning, som karakteriserar erfarenheterna hos sörjande. I 

sin studie fann hon att vad som var betydande ifall en person skulle erbjuda sitt stöd till en 

sörjande eller ej var beroende av vilka konsekvenser av ens stöd man kan se, både för sig 

själv och för den sörjande, tillsammans med graden av kontroll och självförtroende man 

känner inför att ge stöd, samt tidigare erfarenheter. Carpinello (2004) lyfter fram att sörjande 

ofta relaterar annorlunda till vänner, bekanta och familjemedlemmar (till exempel genom att 



  36 
 

 
 

vara mindre tillitsfulla, mer känslosamma och nedstämda, temperamentsfulla, eller 

tillbakadragna) och att många då inte vet hur de ska relatera till den som sörjer. Att folk då 

ofta tar ett steg tillbaka och undviker den som sörjer. Man kan utifrån dessa resonemang 

tänka sig att de sörjande i vår studie som uttryckte att de hade bristande stöd inte hade 

människor runt om sig som kände sig kapabla att hjälpa. Att de inte trodde på sin egen 

förmåga att stödja eller hade goda erfarenheter av att hjälpa till. Kanske påverkade också 

deras egen rädsla för döden in, precis som de sörjande menade i sina bloggar. 

Vår uppfattning, utifrån resultatet, är att det nog inte är lätt att göra rätt i alla lägen i 

kontakten med någon som sörjer. Man kan inte ställa allt tillrätta igen. Det framstår som att 

det enda rätta man kan göra är att vara tålmodig och finnas där. Stå ut med att vara ett 

bollplank till den sörjande, även då det hettar till. Våga bemöta och vara sig själv.  

Enligt vår mening kan bloggskrivande ses som mycket fördelaktigt. Den sörjande kan 

få ur sig sina tankar och känslor, tala till punkt utan att behöva bry sig om vad andra ska säga 

eller tycka. Samtidigt är det troligt att de som väljer att läsa och kommentera på bloggen är 

människor som också vågar möta deras sorg, om än bara i textform. Bloggen kan på så vis 

fungera som en enklare kommunikationsväg än verkliga fysiska möten, och också bidra till 

att den sörjande kan få det stöd hon behöver. Detta eftersom läsares tolkningar inte i så stor 

utsträckning byggs upp av föreställningar och förväntningar, utan på den sörjandes egna ord. 

Bloggen blir också ett sätt för de sörjande att nå sig själva och sin sorg och känslor. Att sätta 

ord på vad man känner är, som beskrivet ovan, en viktig salutogen åtgärd (Pennebaker, 

2000). Sorgen måste få komma ut på något sätt, bloggen är bara ett annat uttryckssätt än det 

konventionella. Dock, framhåller Hollander (2001) kan det finnas en fara i att bli alltför 

inriktad på sin sorg och glömma bort resten av livet och de levande. Det kan bidra till en 

större isolering av sörjande i samhället, och bilda vanskliga, alienerade och arga subkulturer. 

Vi anser emellertid att i subgrupps- och isoleringsbemärkelse, torde sorgebloggar mestadels 

ha en motsatt effekt. Ett offentliggörande av sorgen, som bloggandet innebär är ett sätt att nå 

ut och förmedla och uttrycka sorg. Det kan ha en viktig betydelse inte minst för dem som har 

svårt att uttrycka sina tankar och känslor, behov och önskningar genom att prata direkt med 

människor i omgivningen. Faran som vi kan se är om bloggandet tar överhanden och hindrar 

den sörjande från att delta i sitt verkliga fysiska liv. Att vara ensam varje dag, och leva ett 

socialt liv enbart på Internet kan då tänkas ställa till det för den sörjande om hon, den dag hon 

är redo att gå vidare med livet, inte har ett socialt nätverk i sitt verkliga fysiska liv kvar. 

Dock, i föreliggande studie ses detta inte som en risk då de sörjande otvetydigt levde sina liv 

även vid sidan om bloggen.  
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Att sorg efter en närståendes död är ett ansträngande arbete har vi förstått genom att 

läsa de sörjandes bloggar. De skriver öppet och naket om sin sorg, sina tankar och känslor, 

behov och önskningar. Resultatet av läsandet och analysen visade att det fanns många 

likheter, men också många skillnader mellan de sörjande. Det fanns mycket att lära av att läsa 

deras ord, sådant som man kanske inte kan lära sig utav att läsa en lärobok om sorg. Att läsa 

och ”lära känna” de sörjande kändes lite som att sörja själv – man kom i kontakt med sina 

tyngre funderingar och känslor. Vår uppfattning gällande den pågående diskussionen om för- 

och nackdelar med offentliggörande av sorg som nämndes i inledningen till denna uppsats, 

har sålunda blivit alltmer inriktad på dess fördelar. Vi tror att människor och samhället i stort, 

skulle må bättre och bli bättre av att sorg blev mer närvarande i våra liv. Vi tror att en ökad 

medvetenhet om sorg och livets bräcklighet kan föra samman människor och bidra till ökad 

förståelse för varandra. Vi tror att vi ”icke-sörjande” kan lära oss mycket av de som sörjer, 

och att blogga om sina erfarenheter ses därför som ett mycket viktigt bidrag till oss andra 

medmänniskor. 

Etikdiskussion 

 Det finns inga tydliga direktiv när det gäller hur forskare ska behandla material som 

publiceras på internet. Skiljelinjen går mellan ett läger som menar att allt som publiceras 

online tillhör den publika domänen och därför kan användas utan tillåtelse, och det andra 

lägret som menar att internetanvändare uppfattar sina hemsidor och bloggar som personliga 

sfärer och därför måste skyddas (Fjell 2005; Siang, 1999). Vår studie gjordes utan att 

kontakta bloggarna. Sveningsson, Lövheim och Bergquist (2003) skriver att man ska ta 

hänsyn till två variabler för att avgöra hur man ska använda material från internet: (a) hur 

offentlig miljön för materialet är eller upplevs vara och (b) hur känslig informationen som 

finns där är. Gällande (b) består vårt material genomgående av känslig information, och i 

fråga om (a) så hade vi att avgöra huruvida de sörjande hade gett ett indirekt samtycke för att 

deras bloggar skulle observeras. En liten beaktning togs också för att en kontakt med dem 

skulle kunna ligga i ofas och på så sätt inkräkta i deras sorgebearbetning.  

Det fanns alltså för- och nackdelar både med att låta bli och med att ta kontakt med 

individerna. Beslutet att inte kontakta dem togs med motiveringen att nyttan övervägde risken 

för skadeåverkan. Vi försökte också rannsaka oss själva och hoppas att det inte var vårt 

privata vinstintresse som avgjorde beslutet. För att minimera risken att skada någon uteslöt vi 

de bloggar som angav minsta tillstymmelse till ovilja att bli läst eller använd utan tillåtelse. 

Bloggarna hölls anonyma, vilket påverkade hur vi gjorde vår analys och vad vi kunde skriva i 
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resultatet. Analysen gjordes ”vågrätt” (Langemar, 2008), vilket vill säga att det allmängiltiga 

framhölls på det individuellas bekostnad. Resultatet saknar citat från bloggarna för att det inte 

ska vara möjligt att hitta dem via sökmotorer som Google. Vårt ställningstagande följer 

därmed konsekvensetiska principer (Övreeide, 2003). Vi vet inte om det hade varit bättre att 

ta kontakt med de sörjande eller inte, men har gjort bedömningen att låta bli är det som 

gynnar mest och skadar minst för alla inblandade, och har vidtagit metodologiska åtgärder för 

att minimera eventuella skaderisker. 

Metoddiskussion 

Hur det var att studera bloggar. Vår uppfattning är att det finns mycket att hämta av 

att läsa sorgebloggar, både som privatperson och i vetenskapligt syfte.  Sveningsson Elm, 

Lövheim, och Bergquist (2003) lyfter fram följande fördelar med att forska på nätet i 

allmänhet: det går snabbt, det är kostnadseffektivt och erbjuder möjligheter som annars är 

svårnådda, och vi kan bara instämma. Att studera bloggar innebar i vårt fall att vi inte 

behövde ta kontakt med intervjupersoner, ordna tid för möten, skaffa inspelningsmaterial, 

transkribera och först då påbörja en textanalys. Texten fanns redan där. Därtill är bloggen en 

typ av textform som närmast kan liknas vid dagboksantecknande, men när man har använt sig 

av dagböcker tidigare i forskningssammanhangen brukar deltagarna vara ombedda att föra 

dagbok (Kvale, 1996/1997). Här sker det på eget initiativ vilket innebär att orden inte är 

formulerade för en forskares skull. Jämfört med en intervju elimineras också risken att 

forskaren driver deltagaren att berätta mer om sig själv än den hade tänkt. Att studera bloggar 

medför en självvald omedelbarhet i materialet, något som dock för oss in i den snårskog som 

diskuterades ovan: är bloggarna medvetna om att de observeras av andra och har man som 

forskare ett indirekt samtycke? Möjligheterna till ickedeltagande observation är goda, 

Sveningsson Elm m.fl. (2003) beskriver företeelsen som att forskaren kan bestämma sig för 

att vara en ”lurker” som ser på utan att ha någon som helst inverkan på 

undersökningsmaterialet. Men då möts man som forskare av etiska överväganden där det 

saknas klara riktlinjer för vad som är rätt och fel. Internetforskning är på detta sätt ännu ett 

forskningsetiskt Vilda Västern (Siang, 1999; Sveningsson Elm m.fl.). 

En rekommendation för den som i framtiden vill studera bloggar är att se till att ha 

god tid på sig. Vi läste om  upp till tretton månaders tunga erfarenheter och upplevelser på 

bara några dagar, upprepade gånger. Dag in och dag ut skulle vi ta oss an ett väldigt 

emotionellt laddat material, och verkligen försöka sätta oss in i det som stod på bloggarna, 

och intensiteten i detta arbete medförde att vi ibland blev avtrubbade. Som Langemar (2008) 
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skriver är det en fördel för en kvalitativ forskare att kunna skifta mellan närhet och distans till 

materialet, att både kunna känna med det och kunna anlägga en mer analytisk hållning. Men 

bristen på tid gjorde det svårare att känna närhet till bloggarna. När vi inte längre blev lika 

berörda av att läsa om hur det var att förlora sitt barn är det vår åsikt att analysen riskerade att 

drabbas av en emotionell avskalning. Vi hade fungerat bättre som ”mätinstrument” om vi 

hade räknat med tid för att ladda om våra emotionella batterier mellan genomläsningarna. Tid 

för vila samt att undvika att komprimera ett långt tidspann till några få dagars läsning borde 

ge forskaren större möjligheter att rättvist uppskatta emotionellt laddade bloggar såsom 

sorgbloggar. Framtida bloggforskare bör alltså se till att ta god tid på sig. 

En aspekt av bloggstudier, liksom annan internetforskning, är att man inte träffar 

personen. Vi uppfattade som att vi lärde känna och kom till att bry oss om de sörjande som 

om de vore verkliga människor, och det är de, men vår relation till dem var den till en 

fantasifigur. Sveningsson Elm m.fl. (2003) talar om ”kroppslöshet” i fråga om datormedierad 

kommunikation, till vilken bloggar kan räknas i det här sammanhanget. Innebörden av de 

sörjandes kroppslöshet, i och med att vi aldrig har sett deras fysiska person, är en förlust av 

sådan information som man får direkt vid ett möte i det verkliga livet. Det finns både för- och 

nackdelar med att inte direkt göra bedömningar grundade på fysiska attribut, men det är i 

båda lägen en omöjlighet när man bara läser en blogg och får se bilder av personerna. Det vi 

saknar mest är att koppla det kommunicerade till ansiktsuttryck, tonfall och dylika 

ickeverbala nyanser. Det är dock inte exklusivt för studier av bloggar, utan gäller i alla 

sammanhang då man analyserar en text utan att ha träffat författaren. Något som är speciellt 

för bloggandet är att kroppslösheten innebär en viss anonymitet och medan vissa menar att 

det medför en ökad ärlighet framhåller andra möjligheten att förställa sig själv på internet. 

Särskilt i internetforskningens linda diskuterades att internetanvändare kunde frikoppla jaget 

från kroppen och ta sig an valfri persona. Med tiden har dock denna spekulation nyanserats 

och man vet att även om kroppen lämnas utanför nätet så har den ändå betydelse för hur man 

för sig på nätet (Sveningsson Elm m.fl.). Dock förs behovet av en trovärdighetsanalys fram i 

ljuset: kan vi lita på att de bloggande sörjarna inte hittar på?  

Urvalet och generaliserbarheten. Speciellt för internetforskning är att man måste 

vara extra noggrann i sin trovärdighetsanalys eller källkritik (Sveningsson Elm m.fl.) – är det 

verkligen den person som författaren utger sig för att vara som har skrivit texten, har det som 

beskrivs verkligen hänt? Med tanke på att personerna och händelserna som förekommer i de 

studerade sorgebloggarna nämns i många olika sammanhang – tidningar, bland 

kommentarerna, andra bloggar – lämnas väldigt lite utrymme för tvivel. Vidare är det svårt 
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att föreställa sig att fabuleringar av sorgebloggar skulle vara ett så pass utbrett fenomen att vi 

har lyckats välja fem låtsasbloggar. Bloggarnas trovärdighet är väldigt hög.  

I vilken mån har resultatet i denna studie en generaliserbarhet? Det kan vara lönt att 

först dryfta vad generaliserbarhet innebär när det är ett kvalitativt material som har bearbetats 

och presenterats. Kvale (1996/1997) menar att det finns tre mål med kvalitativ generalisering: 

(1) att generalisera till det som är, det vill säga att man vill beskriva hur det brukar vara eller i 

hans ord: ”… maximera överensstämmelsen mellan forskningsfallet och det vidare skeendet i 

samhället” (s.212); (2) man vill generalisera till en trolig utveckling, att utifrån studien säga 

något om en förmodad utveckling; (3) generalisering till en önskad utveckling, man ser 

studien som ett försök att påverka händelserna mot en önskad utveckling. Vad det gäller den 

här studien är det mest relevant att föra en diskussion kring det första och till viss del det sista 

målet, vilket ger två frågor: (1) Hur representativ är studien för den population och det ämne 

vi studerar? (2) Vad kan läsaren ta med sig? Fråga två har förhoppningsvis redan fått sitt 

lystmäte i och med resultatdiskussionen, men besvaras även till viss del nedan under ”Vidare 

forskning”. Nu till fråga ett. 

Kvale (1996/1997) skriver att representativitet när det gäller kvalitativ forskning 

grundar sig på en bedömning och inte en beräkning som fallet är för kvantitativ forskning. 

Langemar (2008) menar att för kvalitativ generaliserbarhet är det inte fråga om i hur stor 

utsträckning den studerade företeelsen finns representerad i den bakomliggande populationen, 

utan om den kan tänkas finnas i populationen med tanke på vilka som har studerats. 

Bedömning görs både av författarna (oss) och av läsarna (dig). Vårt ansvar är, förutom att 

göra en bedömning själva, att förse läsaren med så mycket konsekvent information som 

möjligt så att läsaren sedan ska kunna utröna för vilka personer och i vilka situationer 

slutsatserna i vår studie kan tänkas gälla. Kommer läsaren få nytta av vår studie nästa gång 

den träffar någon som har gjort slut med någon, eller är den mer till gagn när läsaren möter en 

person som har förlorat någon i ett dödsfall? Vår ambition är att beskrivningen av hur vi 

samlade in data och av vårt undersökningsmaterial, tillsammans med vår nedanstående 

granskning av generaliserbarheten ska hjälpa läsaren i sin bedömning.  

Vilken population kan vårt urval tänkas representera? Är de som bloggar om sin sorg 

tillhörande en annan population av sörjande än de som inte bloggar? Detta kan vi inte 

besvara, men diskutera. Sorg är påfallande universell och individuell (Grimby & Johansson, 

2006; Stroebe, Schut & Stroebe, 2007; Worden, 2002/2006), och vi har redan på de fem 

bloggar vi har studerat gjort fynd som har gällt för samtliga, de kan tänkas vara foster till 

universaliteter. Frågan blir då om sorgbloggare har helt andra universaliteter än andra 
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sörjande. Det sorgbloggare har gemensamt, är det sådant som de inte delar med andra 

sörjande? Troligtvis inte, eftersom de påträffade universaliteterna är sådana som att stöd från 

omgivningen är väldigt viktigt när man sörjer, och som det framgick av resultatdiskussion har 

litteraturen förbluffande ofta tagit fasta på samma delar av sorgen som vi har gjort i vår 

studie. Vi har inte kommit över fenomen som talar för att sorgbloggare är väsenskilda från 

andra sörjande. Det kan tänkas att om man utförde ett experiment med högre grad av kontroll 

än vår studie förfogar över, skulle man få ett resultat där bloggare har signifikanta särdrag för 

en specifik personlighetsegenskap såsom extraversion till exempel, men troligtvis inte i sådan 

utsträckning att man bör se det som att en bloggares sorg är en annan än en ickebloggande 

sörjandes.  

Langemar (2008) för fram vikten av att ställa frågan om vilka egenskaper och 

företeelser som inte täcks av urvalet. Hade vi fått lära oss mer om sorg om vi hade studerat 

andra sorgbloggar eller andra sorters sörjande? Vi har fokuserat på en fördefinierad typ av 

sorg, det vill säga sorgen efter en närståendes död,  men sorgen är egentligen förknippad med 

fler typer av förlust än död (Hillgaard m. fl., 1998). Vi gör inte anspråk att uttala oss om sorg 

för alla typer av förluster, men tänker oss att vad vi har lärt oss av sorgbloggarna kan 

appliceras på andra personer som har förlorat någon för tidigt. Vidare verkar det finnas olika 

grader av helvetet när det gäller sorg (Holland, Neimeyer, Boelen, & Prigerson, 2009), men 

det är svårt att avgöra hur svår de studerade personernas sorg är vilket inte görs lättare av att 

det inte finns något etablerat, välfungerande bedömningssystem som bygger på empirisk 

grund (Marwit, 1996). Därav kan vi inte specificera om våra slutsatser mer gäller de som 

plågas väldigt mycket eller väldigt lite av att ha förlorat någon, vi kan bara uttala oss om att 

de gäller för de som plågas till följd av att någon i deras liv har gått bort. Langemar påpekar 

också vikten av att ställa sig frågan vad man hade fått för resultat om man hade använt en 

annan insamlingsmetod. På vilket sätt begränsas generaliserbarheten i vår studie på grund av 

att vi har läst och analyserat bloggar istället för att samla in data med hjälp av till exempel 

intervjuer? Vi vet inte svaret på den frågan då vi saknar erfarenhet av alternativa 

insamlingsmetoder. Kanske vet läsaren bättre. Vidare undrar vi om vi kom till att bry oss om 

författarna till sorgbloggarna för mycket? En av våra slutsatser är att de är individer som är i 

desperat behov av hjälp, och som sträcker ut en hand på nätet för att få hjälp. Kanske skulle 

en annan, som inte har spenderat lika lång tid och därmed inte tagit till sig personerna lika 

mycket, hävda att bloggandet är mestadels en form av exhibitionism. För oss är det orimligt 

men möjligheten finns att vi har vi fått för stora sympatier och på så sätt blivit duperade. När 
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vi nu har börjat begrunda frågan om kvaliteten i vår analys är det dags att ta sig an nästa 

rubrik. 

Validitet. För att säkra validiteten i vår studie finns det två ledord att ha i åtanke: 

koherens och tillförlitlighet. Är vårt resultat sammanhängande och meningsfullt, och går det 

att lita på?  

Vad gäller tillförlitlighet kan ett problem direkt konstateras. Läsaren har inte fått ta 

del av ursprungsdatan och som konsekvens av våra etiska överväganden redovisar vi inte 

heller bloggarnas internetadresser. Det här problemet kommer vi inte kunna ta oss runt, vi 

kan bara sträva efter att vara så transparanta och reflexiva som möjligt (Kvale, 1996/1997; 

Langemar, 2008; Willig, 2001) och på så sätt sträva efter ökad trovärdighet. 

Genomskinligheten och reflexiviteten uppnås genom att noga redovisa hur man har 

gått till väga och reflektera över bland annat hur man ser på sanning och kunskap (Willig, 

2001). Kvale beskriver tre kriterier att bedöma sanning utefter: korrespondens, koherens och 

en studies pragmatiska nytta. Korrespondenskriteriet handlar om att en kunskapsutsaga, i 

detta fall vårt resultat, ska stämma överens med den objektiva världen. Koherenskriteriet 

avser att en kunskapsutsaga ska vara fri från interna motsägelser och ha en god inre logik – 

det man säger om världen måste vara sammanhängande och meningsfullt. Kriteriet om den 

pragmatiska nyttan föreskriver att en utsagas sanningsgrad bestäms av vilka konsekvenser 

utsagan får i praktiken – god forskning är sådan som gör störst nytta. De tre kriterierna är av 

hävd olika starka inom olika vetenskaper, och inom hermeneutiken står sig koherenskriteriet 

starkast. Traditionsenligt bör alltså frågor kring resultatets meningsfullhet väga tyngst i vår 

validitetsdiskussion, men vi finner också de övriga två kriterierna vara relevanta. Vi kan inte 

bortse från resultatets förankring i ursprungsdata (korrespondens) och har redan nämnt att en 

ambition med studien är att den ska vara till nytta för läsaren (pragmatisk nytta). Alltså har vi 

att diskutera: huruvida vårt resultat är sammanhängande och meningsfullt, problemet med 

analysens förankring i data, och vår syn på hur världen är beskaffad och vad vi kan veta om 

den.  

Om vi hade varit naivrealistiska hade vi behövt bevisa att det som uppges på 

bloggarna är sant och kan bekräftas av andra källor, enligt Willig. Hade vi positionerat oss i 

den andra ändan av spektrumet, det vill säga varit radikalrelativister hade vi sett texterna som 

konstruktioner sprungna ur den temporära sociala kontexten. Vi tror att vi kan få förståelse 

om bakomliggande fenomen som inte bara finns för att den sörjandes fingrar rör sig över ett 

tangentbord. Vi tror att det vi har studerat till någon grad finns, och fortsätter att finnas 

bortom tillfälliga sociala interaktioner. Sorgreaktioner sker inte bara dialektiskt, de är 
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psykologiska fenomen som går att studera oavhängigt kontexten även om vi inte förnekar att 

kontexten spelar roll. Lika sant som att det finns människor, finns det död, och med döden 

finns sorgen. Det här är inte bara en tanke. Å andra sidan ser vi inte utsagorna på bloggarna 

som nödvändiga sanningar, det vi har föreställt oss att vi har studerat är de sörjandes 

upplevelsevärld. Vi har inte ämnat verifiera om det som upplevs faktiskt har hänt, vi tar 

deltagarna på deras ord. Men deras ord kan säga något om något faktiskt. Dock kan vi aldrig 

förstå fullt ut hur de sörjande har det och vårt resultat föds ur en interaktion mellan våra och 

deras förståelsehorisonter. De sörjande har en sinnesvärld som kommer av en faktisk värld, 

tyvärr kommer vi inte åt deras sinnesvärld utan resultatet blir en beskrivning av hur deras 

sinnesvärld är enligt vår sinnesvärld. Men vi kommer inte ens åt våra egna sinnesvärldar, för 

vi tror inte att ord kan fånga dem till fullo och därför blir resultatet ett derivat av ett derivat av 

ett derivat av ett derivat:  

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Vår ontologiska och epistemologiska uppfattning 

Eller med andra ord: studiens resultat är vår bild av deras bild, och bilder tror inte vi 

är enbart påhitt. Frågan är också om syftet med bilderna övervägande är att komma fram till 

de sörjandes mening eller vår mening (Kvale, 1996/1997). Om våra tolkningar mest ska 

handla om dem eller om oss. Vi positionerade oss i förväg i fråga om tolkningsgrad och ville 

att resultatet skulle vara en blandning där de sörjande hade ett tolkningsföreträde. Här 

återkommer vi till denna studies löpande brist: läsaren kan inte verifiera att det syftet har 

uppnåtts. Det centrala kriteriet i kvalitativ forskning är enligt Kvale att ”... en läsare som 

anlägger samma synvinkel som forskaren också kan se vad forskaren såg, antingen han 

instämmer i det eller ej” (1996/1997, s. 189).   

Vi har inte kunnat förankra resultatet i data genom att visa citat från bloggarna, 

eftersom det möjliggör att man kan söka reda på bloggarna via motorer som Google. Därför 

kan vi inte redogöra explicit hur vi har gått från rådata till analys. Läsaren förvägras en 

inblick i hur vi har sett på saken, men man kan uppväga detta genom att: (a) vara noggrann i 

sin metodbeskrivning, (b) använda flera uttolkare av materialet, (c) kontrollera om deltagarna 
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Från den bakersta cirkeln och framåt: 
1. Den faktiska världen 
2. De sörjandes uppfattning av 1. 
3. Deras försök att sätta ord på 2. 
4. Vår uppfattning av 3. 
5. Vårt försök att sätta ord på 4. 
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instämmer i resultatet, (d) kontrollera med andra om resultatet överensstämmer med 

ursprungsdatan (Kvale, 1996/1997; Langemar, 2008; Willig, 2001). (c) och (d) har inte varit 

möjliga i vår studie, (a) har redan diskuterats och kvar blir då (b). Som nämnt har vi båda 

tolkat bloggarna var för sig och sedan jämfört. Willig (2001) föreskriver att bruket av flera 

uttolkare kan användas för att nå intersubjektiv enighet genom dialog. Olikheter kan 

användas genom att redovisas sida vid sida eller diskuteras i syfte att klarlägga begrepp och 

förfina frågorna i fokus. Det är så vi har gjort och på det här sättet ökas kvaliteten i analysen 

och samtidigt dess trovärdighet. Om man nu kan anta att det är mindre troligt att vi båda 

skulle ljuga än bara en av oss. 

Apropå lögn dras alla vi människor med den sorts självbedragelser som i litteraturen 

är kända som kognitiva förvrängningar. Langemar (2008) beskriver att analysens kvalitet 

hotas av haloeffekten (att någon detalj i materialet färgar av sig på helheten och får alldeles 

för stor betydelse), kontrasteffekten (man blåser upp sådant som inte motsvarar ens 

förväntningar), att man ser mening i det meningslösa, underskattar fenomen genom att ta dem 

för givna, priming (lägger märke till sådant som av någon anledning är relevant/aktualiserat 

för en) och confirmation bias (söker bevis som bekräftar ens förutfattade mening). Vi 

behäftas alla av dessa förvanskningar och det kan argumenteras att det är de som gör att vi 

alla har vår egen bild av livet, men som Willig (2001) beskriver är det inte tolkningarnas 

variationsrikedom som är hotet mot analysen kvalitet utan snarare att man slarvar, inte 

ifrågasätter sig själv och försöker att se på vad man håller på med. I det goda fallet handlar 

det om ”perspektivistisk subjektivitet” där forskaren försöker inta olika perspektiv och ställa 

olika frågor till samma text för att undersöka olika tolkningar. I det onda fallet uppstår en 

snedvriden subjektivitet till följd av ovederhäftigt arbete där man bara lägger märke till 

sådant som stöder deras egen uppfattning. Det här är en hållning vi har försökt anamma 

genom varje steg, och hoppas att den genomlyser även själva den skrivna uppsatsen. 

Koherensen blir viktig när vi ställer oss frågan om vi har uppfyllt syftet med studien. 

Är resultatet för komplext eller för enkelt, och hur är strukturen (Langemar, 2008)? Upplevs 

resultatet som en ”god gestalt” med sammanhang över olika generaliseringsnivåer? Det är de 

frågarna vi har ställt oss när vi har arbetat med resultatet och det är därför vi utsåg en av oss 

till att ha i övergripande ansvaret vid resultatskrivningen. En motsägelsefri, god inre logik vid 

presentationen av resultatet är förknippat med god kvalitet (Kvale, 1996/1997), samtidigt 

måste man se till att analysen inte frigör sig från ursprungsdatan. Vi har försökt vårt bästa att 

väva en heltäckande väv utan maskor, men frågan kvarstår om det inte bara är en väldigt god 

lögn. Kvale talar om replikerbarhet även vid kvalitativ forskning, den skiljer sig från 
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densamma vid kvantitativ forskning men har samma funktion, nämligen att stärka resultatets 

kvalitet. Därför uppmanar vi andra att göra som vi har gjort, läs och analysera ett antal 

sorgebloggar förutsättningslöst. På så sätt kan framtida forskning fälla domen över kvaliteten 

i vår studie. 

Ett sista frågetecken kring analysens kvalitet kommer av vår ringa erfarenhet av 

hermeneutisk forskning. Kvale (1996/1997) skriver om validiteten som ett hantverk. 

Eftersom validiteten i vårt resultat är avhängigt vår förmåga att tolka och analysera, och 

eftersom vi redan under denna studies gång märkte att vi förbättrades, är vi övertygade att det 

själva konkreta förfarandet kan göras bättre av forskare med större erfarenhet. 

Vidare forskning 

Som nämnt kan vi rekommendera för den som i framtiden ger sig på att studera 

känsliga ämnen som sorg på bloggar att ta god tid på sig. Dels kan det ge en missvisande bild 

att komprimera långa tidsförlopp till korta genomläsningar, och dels är det svårt att uppskatta 

det emotionella innehållet om man läser bloggarna utan andrum. Vi valde också att studera 

bloggar retrospektivt, det vill säga, vi läste inlägg skrivna innan undersökningen påbörjades 

och bortsåg från sådant som uppdaterades på bloggarna under tiden som studien pågick. Det 

kan tänkas att bilden blir en annan om man följer en blogg medan den ”lever”. 

Studier av bloggar är ett underutnyttjat sätt att forska på, och det kan tänkas att det 

kan tillämpas i vitt skilda sammanhang. Man studera kulturella skillnader och likheter av 

specifika fenomen, skriver man om till exempel anorexia olika i Japan jämfört med USA? 

Eller som i vårt fall skulle det vara intressant att försöka få sig en uppfattning om hur sorg 

uttrycks och bemöts i Sverige jämfört med andra länder. 

Även i framtida forskning kan det också vara en god idé att noga överväga huruvida 

man ska eller inte ska kontakta de som bloggar. Fördelarna med att låta bli är att man 

minimerar påverkan av undersökningsunderlaget, samt att man undviker att riva upp gamla 

sår genom att ta upp samtalsämnen när de deltagande inte är redo. Fördelarna med att ta 

kontakten är att deltagarna otvetydigt får möjlighet att avstå från medverkan i forskningen, 

som det är nu kan ju vi bara göra antagandet att de är villiga att delta. Kontakten möjliggör 

också en triangulering, man kan intervjua bloggaren och få mer information om dennes sorg 

och om själva bloggandet. Den innebär vidare att man kan följa upp den sörjande flera år 

efter studien, oavsett om bloggen ännu är aktiv eller inte.  Ytterligare en vinst är möjligheten 

att bredda frågeställningen och undersöka frågor som: ”Hur drabbas omgivningen av att 
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mamma bloggar om sin sorg?”, ”Vad händer med bloggen på lång sikt, vill man ha kvar den 

eller har den spelat ut sin roll?”.  

Det skulle också vara intressant att studera vilka det är som bloggar. Skiljer sig de 

som bloggar om känsliga ämnen åt från andra personlighetspsykologiskt – är de mer 

extraverta?  

En fråga som kvarstår och som lämpar sig väl att forska vidare på är huruvida det är 

det är en god idé att lägga ut sitt liv i offentliga medier som Internet och bloggar. I vår studie 

fann vi att de bloggande själva får nytta av att skriva om sin sorg, men det kan tänkas finnas 

fall där man ångrar sig eller där omgivningen drabbas negativt. 

Slutligen vill vi dela med oss av vår största lärdom: ta sorgen på allvar! Det här gäller 

både dig som medmänniska och dig som psykolog. Vi har en tendens att bortse från sorg, 

medmänniskan vill inte lägga sig i andras privatliv och de professionella tenderar att avfärda 

sorg med att det är något naturligt, en del av livet, och därför inte behöver behandlas. Sorg är 

ett enormt lidande och ett potentiellt stort funktionshinder – ta det på allvar och ställ upp! 
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